
Cześć, 
 
Zapraszamy do rywalizacji w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Boulderingu, które odbędą się już za 
dwa tygodnie w Krakowie – 3 Lipca. Najlepszy zespół zdobędzie tytuł Drużynowego Mistrza Polski!  
 
Zawody zostaną rozegrane w nowym formacie – Boulder Mixed Team (bouldering zespołów 
mieszanych). Zapisy i harmonogram znajdziecie w oficjalnym komunikacie na stronie Polskiego Związku 
Alpinizmu. Staraliśmy się uprościć wszystkie formalności do minimum. 
 
Uczestnictwo: 

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy posiadający licencję zawodnika ważną na sezon 2022.  

UWAGA! – dla osób nie posiadających licencji.  
Uczestnictwo w zawodach zwalnia z konieczności wniesienia opłaty licencyjnej. Osoby chcące startować 
w zawodach, a nie posiadające licencji mogą wyrobić licencję spełniając następujące warunki:  
 1. Zarejestrować się w systemie PZA (https://nowe.pza.org.pl/insider/checkin). 
 2. Zarejestrować się na Drużynowe Mistrzostwa Polski i dokonać opłaty startowej.  

Dodatkowo wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie  lub przedłożyć 
stosowne oświadczenie w dniu zawodów. 

ZESPÓŁ (drużyna):            

 2 kobiety 
 2 mężczyzn 
 trener/kapitan   

Drużyny mogą się składać z zawodników jednego klubu lub obiektu (ściany) wspinaczkowej.   
W celu uzupełnienia składu drużyny dozwolone są transfery pomiędzy klubami i obiektami.  

NAZWA ZESPOŁU:  nazwa drużyny musi być powiązana z nazwą klubu, który reprezentuje większość 
zawodników  lub reprezentowanej ścianki wspinaczkowej.  

ZAWODNIK:  każda kobieta, mężczyzna urodzona/y przed końcem 2008 roku (Junior Młodszy - Senior).  

KAPITAN:   Trener, rodzic lub inna osoba. Kapitan nie może być jednym z zawodników. Trener nie wspina 
się, ogląda bouldery w poszczególnych sekcjach, wybiera zespół (kobieta + mężczyzna), który wspina się 
na boulder nr 1 i boulder nr 2. Może aktywnie podpowiadać patenty, sposoby przejścia i dopingować 
swoich zawodników, pilnuje również czasu wyjścia zespołu na poszczególne sekcje.  

 
Zasady i przebieg rywalizacji: 

 Obowiązują ogólne przepisami dotyczące konkurencji bouldering.  
 Do pokonania jest 6 boulderów w eliminacjach i 6 w finale.  
 Każdy zwodnik będzie wspinała się po 3 boulderach, jeden boulder na sekcje.  
 Bouldery będą połączone w pary (3 sekcje po 2 bouldery). 



SEKCJA 1 = boulder 1, boulder 2  
SEKCJA 2 = boulder 3, boulder 4 
SEKCJA 3 = boulder 5, boulder 6  

 Obowiązuje system rotacyjny (5 minut), połączony ze strefą izolacji.  
 Kolejność startu poszczególnych zespołów ustala losowo sędzia główny zawodów. 
 Cały zespół wspina się w jednym momencie – zajmuje całą sekcje, podzielony na dwie pary. 
 W trakcie startu nie obowiązują zasady izolacji: zawodnicy mogą rozmawiać, udostępniać 

patenty i informacje, autonomicznie decydują kto pierwszy wspina się i jak wspinać się, mogą 
konsultować się z trenerem/kapitanem. 

 Jeżeli jeden z zawodników osiągnie TOP, jego start zostaje przerwany, może on 
podpowiadać drugiej osobie z zespołu wspinającej się na tym problemie i kibicować drugiej 
dwójce wspinającej się na drugim boulderze w danej sekcji. 

 Na wynik zespołu składa się liczba TOP, ZONA oraz liczba prób jaką uzyskali wszyscy członkowie 
zespołu na wszystkich boulderach.  

 Do finałów wchodzi 6 zespołów z najlepszym wynikiem z rundy eliminacyjne. 
 Finały konkurencji BMT rozgrywane będą w ten sam sposób co eliminację.   

PRZEBIEG RYWALIZACJI:  

1. Zawodnicy znajdują się w strefie izolacji. 
2. Kapitan przeprowadza obserwację boulderów.  
3. Kapitan wybiera pary mieszane (kobieta, mężczyzna) dla każdego boulderu, informuje swoich 

zawodników i zgłasza pary do sędziego.  
4. Pierwszy zespół wchodzi na sekcję 1 (boulder 1, boulder 2). 
5. Po 5 minutach swojej próby cały zespół wracają wraz z kapitanem do strefy izolacji.  
6. Podczas kolejnych 5 minut odpoczywają.  
7. Następnie wychodzą na bouldery 3 i 4 w sekcji nr 2 w sposób wyznaczony przez kapitana.  
8. Po upływie wyznaczonego czasu wracają ponownie do strefy izolacji na kolejną 5 minutową 

przerwę.  
9. Po odpoczynku wychodzą na bouldery nr 5 i 6 w sekcji nr 3.  
10. Po zakończonej rywalizacji w 3 sekcji mogą kibicować innym zespołom bez podpowiadania 

patentów przejścia.  
 
 

W razie pytań lub niejasności śmiało piszcie lub dzwońcie - Piotr Burczyk  (tel. 601-989-343, 
pza.zawody@gmail.com).  
 
Pozdrawiamy!  
 


