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2 KLUBY 

2.3.2 Uczestniczyć oraz być sklasyfikowany w wynikach poszczególnych rund 

Pucharu Polski, klasyfikacji generalnej Pucharu Polski lub Mistrzostw Polski 

może zostać zawodnik, który: 

a) posiada obywatelstwo polskie; 

b) nie ma zaległych zobowiązań finansowych wobec PZA; 

c) nie podlega ograniczeniom wynikającym z zastosowania procedur 

dyscyplinarnych PZA; 

d) posiada aktualne badania lekarskie wydane w Polsce przez lekarza 

uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. 

 

4 PROWADZENIE 

4.6.1 Limit czasu na przejście dróg w każdej rundzie wynosi 6 minut. 

 

 

5 BOULDERING 

5.4.2 Runda finałowa powinna być przeprowadzona na jednym zestawie 

problemów, dla każdej z kategorii. O ile delegat lub sędzia główny nie 

postanowi inaczej, finały powinny być przeprowadzone równolegle w 

kategoriach mężczyzn i kobiet. Obie kategorie wspólnie przechodzą do 

następnego problemu, tzn., jeżeli jedna z kategorii skończy dany problem 

wcześniej, czeka do zakończenia wspinaczki przez drugą kategorię i razem 

rozpoczynają start na następnych problemach. 

5.4.3 Czas rotacji w rundzie finałowej wynosi 4 minuty. Jeżeli zawodnik ukończy 

swój start przed upływem 4 minut, powinien powrócić do wydzielonej strefy 

izolacji znajdującej się w strefie przejściowej, a próby na problemie powinien 

natychmiast rozpocząć następny w kolejności zawodnik. Uwzględniając punkt 

5.4.2 przepisów. 

 



6 NA CZAS 

6.4.1 Droga powinna zostać uznana za ukończoną, jeżeli zawodnik wspiął się 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatrzymał pomiar uderzając ręką  

w wyłącznik czasu. 

6.7.3 Przebieg praktyk powinien odpowiadać przebiegowi rundy eliminacyjnej. 
W przypadku wystąpienia falstartu bieg nie jest zatrzymywany, zawodnicy 
mogą dokończyć swoją próbę. 

6.7.8 W momencie, kiedy zawodnicy stoją bez ruchu w pozycjach startowych, 

starter mówi „gotów!” i uruchamia system pomiaru czasu. Po uruchomieniu 

systemu pomiarowego, następują po sobie 3 kolejne sygnały dźwiękowe, każdy  

z nich w odstępie 1 sekundy od poprzedniego. Pierwsze dwa o identycznym 

tonie i ostatni o tonie wyższym, który jest sygnałem startowym. 

Uwaga! W przypadku niedostosowania systemu pomiarowego do nowych 

wymagań, dopuszcza się, za zgodą KWS PZA, użycie dotychczasowych komend 

startowych, w których sygnał startowy następuje 1-2 sekund po komendzie 

„Gotów!”. Zawodnicy i trenerzy powinni zostać o tym powiadomieni co najmniej 

2 tygodnie przed zawodami w komunikacie na stronie PZA. 

6.7.9 Jeżeli zawodnik nie jest jeszcze gotowy do startu, musi to oznajmić 

unosząc rękę. Po komendzie „gotów!” żadne odwołanie nie będzie brane pod 

uwagę. 

6.7.11 Zawodnik, w opinii startera, popełni falstart jeżeli: 

a) opuści platformę startową po komendzie „gotów!” i jeżeli wystartuje przed 

sygnałem dźwiękowym; 

b) zareaguje na sygnał startowy w mniej niż jedną dziesiątą sekundy. 

 

Jeżeli obaj zawodnicy popełnią falstart, wyeliminowany zostaje zawodnik  

o szybszym czasie reakcji. Jeżeli obaj zawodnicy mieli ten sam czas reakcji, obaj 

zostają wyeliminowani. 

6.7.12 Zawodnik, który popełni falstart, zostaje natychmiast wyeliminowany z 

dalszej rywalizacji i sklasyfikowany na ostatnim miejscu rundy. 

Uwaga: Drugi zawodnik, który już jest zwycięzcą danego biegu musi dokończyć 

swój bieg na danym etapie. 



6.9.4 Zawodnik, który nie ukończy drogi, zostaje wyeliminowany i 

sklasyfikowany na ostatnim miejscu w danym etapie, a drugi ze startujących w 

biegu zawodników zostaje ogłoszony zwycięzcą. Jeżeli jeden z zawodników 

popełni falstart, zwycięzcą zostaje drugi ze startujących. W przypadku, gdy obaj 

zawodnicy popełnią falstart lub nie ukończą drogi, zostaje ogłoszony remis  

i należy postępować zgodnie z Artykułem 6.10.2 c). 

 

7 PUCHAR POLSKI SENIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW 

7.2.4 Ranking łączony, dotyczący więcej niż jednej konkurencji (kombinacji) 

tworzy się przez dodanie najwyżej punktowanych występów danego zawodnika 

w edycjach składających się na cykl PP (obliczonych zgodnie z Artykułem 7.2.1). 

Maksymalna liczba zawodów w każdej z konkurencji użyta do obliczenia pozycji 

w ww. rankingu wynosi 3. W rankingu kombinacji mogą być uwzględniani 

wyłącznie zawodnicy startujący w przynajmniej dwóch konkurencjach.  – 

powtórzony w całości 

 

8 MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW 

 

 8.1.7 Na Mistrzostwach Polski sporządza się ranking łączony wszystkich 

konkurencji. Pierwsze trzy miejsca w kategorii męskiej i żeńskiej powinny zostać 

nagrodzone złotym, srebrnym i brązowym medalem. Dodatkowo, zwycięzcy 

może zostać przyznany puchar za zdobycie Mistrzostwa Polski w konkurencjach 

łączonych (Kombinacji). - powtórzony w całości 

8.1.8 Każdy zawodnik startujący w trzech konkurencjach otrzymuje Punkty 

Rankingowe, oddzielnie za każdą z konkurencji. Punkty Rankingowe 

przyznawane są kolejno od 1 pkt dla osoby najlepszej w danej konkurencji, 2 

pkt otrzymuje druga osoba itd., aż do ostatniej osoby, uwzględniając tylko tych 

zawodników, którzy startowali we wszystkich trzech konkurencjach.  

W przypadku miejsc ex aequo, należy wyliczyć średnią dla danego miejsca.  

Np. jeśli na 8 miejscu znajdują się 4 osoby, Punkty rankingowe liczymy w 

następujący sposób: (8+9+10+11)/4=9,5 pkt. 

8.1.9 Ranking łączony, dla każdego kwalifikującego się zawodnika, oblicza się  

na podstawie sumy Punktów Rankingowych. Im niższa suma, tym zawodnik jest 

wyżej sklasyfikowany w rankingu.  



Przykłady obliczania rankingu: 

a) zwycięża zawodnik, który ma najniższą sumę Punktów Rankingowych: 

Przykład: 

 

b) Jeżeli dwóch lub więcej zawodników uzyska tę samą sumę Punktów 

Rankingowych, zwycięża zawodnik, który ma najlepszy wynik w jednej  

z konkurencji. Jeżeli nadal jest remis, bierze się pod uwagę drugi najlepszy 

wynik. Jeśli to nie rozstrzygnie który z zawodników wygrywa, bierze się pod 

uwagę ilość lepszych miejsc w poszczególnych konkurencjach. 

Przykład 1: 

Zawodnik A jest sklasyfikowany wyżej, ponieważ jego najlepszy wynik (1) jest 

lepszy niż wynik (2) Zawodnika B. 

 

 

Przykład 2: 

 Punkty Rankingowe   

Zawodnik prowadzenie czas bouldering Suma Miejsce 

A 1 3 3 7 3 

B 2 1 2 5 1 

C 3 2 1 6 2 

 Punkty Rankingowe   

Zawodnik prowadzenie czas bouldering Suma Miejsce 

A 1 3 9 13 1 

B 2 9 2 13 2 

 Punkty Rankingowe   

Zawodnik prowadzenie czas bouldering Suma Miejsce 

A 1 3 9 13 1 

B 4 1 8 13 2 



Obaj zawodnicy mają taki sam najlepszy wynik (1), w takim przypadku bierze się 

pod uwagę, następny lepszy wynik, dla Zawodnika A jest to 3, a dla Zawodnika 

B 4. Zwycięża zawodnik A. 

Przykład 3: 

Obaj zawodnicy mają podobne miejsca w trzech konkurencjach, zwycięża 

Zawodnik A, ponieważ w przypadku dwóch konkurencji zajmuje wyższe pozycje 

niż Zawodnik B. 

8.1.10 Ranking łączony powinien być sporządzany po ostatnich zawodach 

mistrzowskich w każdym roku kalendarzowym. Powinna nastąpić wówczas 

dekoracja najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach. 

 

9 MISTRZOSTWA POLSKI, PUCHAR POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW 

MŁODSZYCH 

9.1.6 Rankingi łączone, zarówno dla Pucharu jak i Mistrzostw Polski, są liczone 

wg tych samych zasad co rankingi seniorskie, dla Pucharu Polski wg Artykułu 

7.2.4 i dla Mistrzostw Polski wg Artykułu 8.1.7-10 

9.3.4 b) runda finałowa: 

Rundę finałową rozgrywa się według zasad dotyczących rundy półfinałowej  

w zawodach seniorskich. Jeżeli problemy są wykorzystywane przez różne grupy 

wiekowe i kategorie, zamknięcie strefy izolacji może być wcześniej niż 1 godzina 

przed startem rundy finałowej. Do rundy finałowej awansuje po 6 zawodników  

z każdej kategorii wiekowej. 

 Punkty Rankingowe   

Zawodnik prowadzenie czas bouldering Suma Miejsce 

A 1 3 9 13 1 

B 3 9 1 13 2 


