GRANDE GROTTO 2018
Regulamin
Bulderownia Groto zaprasza na drugą edycję epickich zawodów bulderowych. I tym razem zapewnimy Wam sporą
ilość atrakcji. Z myślą o Amatorach z krótkim stażem bulderowym wprowadzamy nową kategorię – Light z
łatwiejszym zestawem baldów. W przerwie między eliminacjami a finałem zapraszamy na vege jedzonko oraz
wspinaczkowe konkursy niespodzianki. Wieczorem zgasną światła, ściana rozbłyśnie światłach UV i rozpocznie
się Grande Finale dla najlepszych zawodników kategorii Pro! Na koniec szykujemy nocne wspinanie oraz szaloną
imprezę.
Miejsce i data rozegrania zawodów:
Bulderownia Groto ul. Międzyleska 4 Hala E, 50-514 Wrocław
17 luty 2018r
Kategorie i zasady rywalizacji:
Zawody rozgrywamy dwóch kategoriach Light oraz Pro, podziałem na dziewczyny i facetów:
Kategoria Light: dla uczestników, którzy zamierzają się dobrze pobawić i niekoniecznie napinać…
Light-owy zestaw baldów od 1 do 25, czas 2.5h, brak finału.
Kategoria Pro: dla uczestników z zacięciem "zawodniczym", walka o Wielki Finał UV.
Trudniejszy zestaw baldów od 5 do 30, czas 2.5h. Najlepsza 6 przechodzi do finału.
Finały Kategorii Pro- 4 problemy, brak strefy, kolejność prób odwrotna do miejsc z eliminacji.
Eliminacje: Top – 2pkt. Bonus - 1pkt.
(Top trzymany oburącz – 3sek. Bonus – przytrzymanie jedną ręką)
Finały z udziałem sędziów, liczy się ilość Top-ów, następnie ilość Bonusów.
Grupy eliminacyjne:
I Grupa 8:00-10:30
II Grupa 11:00-13:30
III Grupa 14:00-16:30
Maksymalna ilość osób startujących w grupie: 80.
Zapisy
Zapisy online na stronie www.groto.pl do godziny 20:00 w dniu 15.02.2018
Opłata startowa płatna na miejscu w dniu zawodów - 40,00zł.
Zapisy w dniu zawodów - tylko w przypadku wolnych miejsc w grupie, opłata startowa - 50 zł
Pakiet startowy: kupon rabatowy 30% do sklepów Skalnik, woda, banan, baton.
Nagrody:
Nagrody w kategorii Pro, dla kobiet i mężczyzn:
1 miejsce: bon na 300zł od sklepów górskich Skalnik + nagrody rzeczowe od partnerów.
2 miejsce: bon na 200zł od sklepów górskich Skalnik + nagrody rzeczowe od partnerów.
3 miejsce: bon na 100zł od sklepów górskich Skalnik + nagrody rzeczowe od partnerów.
W kategorii Light: nagrody rzeczowe od naszych sponsorów dla zdobywców 3 pierwszych miejsc.
Aby dodać pikanterii zmaganiom w kategorii Light dodatkowo nagrodzimy, osoby które zajmą miejsca: 8,13 oraz 33.
Rejestracja i ubezpieczenie.
W zawodach mogą uczestniczyć osoby od 14 roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział wyłącznie za pisemną zgodą
Rodzica/Opiekuna prawnego.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Harmonogram zawodów
07:00
Otwieramy ścianę dla zawodników I grupy eliminacyjnej
07:55
Odprawa techniczna grupy I (objaśnienie zasad rywalizacji)
08:00 - 10:30 Start grupy I
10:55 Odprawa grupy II
11:00 - 13:30 Start grupy II
13:55
Odprawa grupy III
14:00 - 16:30 Start grupy III
17:00
Dekoracja w kategorii Light

18:00
19:00
21:00

Wspinaczkowe konkursy-niespodzianki
Grande Finał kategorii Pro !!!
Dekoracja zwycięzców Kategorii Pro, sweet focie i zabawa do rana J

Informacje dodatkowe:
Istnieje możliwość noclegu na ścianie na materacach – wystarczy zabrać śpiwór.
Informacje odnośnie dojazdu dostępne na wydarzeniu na Facebook’u oraz na stronie www.groto.pl
Uwaga! Uprawianie wspinaczki/boulderingu może powodować ryzyko utraty zdrowia, nawet w przypadku respektowania
wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym
uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad powyższego regulaminu oraz poleceń
organizatorów i obsługi zawodów.
Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału
w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie zawodów.
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