
Regulamin zawodów wspinaczkowych Eiger Cup 2022 

1. Regulamin zawodów wspinaczkowych Eiger Cup 2022 [zwany dalej „Regulaminem”] określa warunki uczestnictwa oraz przebieg zawodów wspinaczkowych 

Eiger Cup 2022 [zwanych dalej „Zawodami”] 

2. Organizatorem zawodów jest Eiger Sp. z o.o, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław /NIP: 894 279 99 35 | KRS: 0000204115/ zwana dalej „Organizatorem”. Biuro 

zawodów mieści się przy recepcji ściany wspinaczkowej Eiger. Organizator zastrzega możliwość powierzenia niektórych zadań wynikających z organizacji 

oraz przebiegu zawodów osobom trzecim.  

3. Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie wspinaczki z liną oraz współzawodnictwo i integracja środowiska wspinaczkowego. 

4. Terminarz i miejsce rozegrania zawodów: 

4.1. Zawody rozpoczynają się 1.06.2022 i będą trwały nieprzerwanie przez 3 miesiące w podziale na 3 edycje [czerwiec, lipiec, sierpień 2022] i odbywać 

będą się w normalnych godzinach otwarcia ściany wspinaczkowej Eiger, 

4.2. Każda edycja będzie miała swój „mały finał” podczas którego nastąpi wręczenie nagród dla najlepszych zawodników edycji oraz losowanie nagród 

wśród wszystkich sklasyfikowanych uczestników. 

4.3. Zawody zakończą się imprezą finałową [jednodniowe zawody] która odbędzie się 1.10.2022 – Organizator zastrzega sobie jednak prawo do zmiany 

tego terminu - o czym poinformuje uczestników z wyprzedzeniem. Podczas tego eventu ogłoszone zostaną ostateczne wyniki Eiger Cup oraz odbędzie 

się wręczenie nagród finałowych. 

5. Uczestnictwo i sposób przeprowadzenia zawodów: 

5.1. Zawody mają formułę otwartą. Może w nich uczestniczyć każdy, jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań, 

5.2. Organizator nie pobiera opłat za udział w zawodach. Nie ma „wpisowego”. Obowiązuje jedynie opłata za wstęp na obiekt – honorujemy karty 

sportowe (Benefit, Medicover Sport) oraz karnety. 

5.3. W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego, 

5.4. Uczestnicy zawodów zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także Regulaminu Obiektu Organizatora dostępnego na stronie 

internetowej Organizatora. 

5.5. Zawody rozegrane zostaną w dwóch kategoriach: kobiety i mężczyźni. 

5.6. Zgłaszający udział w zawodach uczestnik odbiera w biurze zawodów kartę startową Eiger Cup 2022 /jedną kartę na każdą edycję (miesiąc)/, 

na której znajdują się ponumerowane drogi wspinaczkowe, których przejście podlega punktacji. 

5.7. Drogi podzielone są na dwie kategorie /style przejścia/ punktowane w sposób: 

5.7.1. TR - Top Rope – przejście na wędkę lub z wykorzystaniem automatu do asekuracji – przyznawany jest 1 pkt. 

5.7.2. RP - Red Point – przejście całej drogi z dolną asekuracją, od początku do końca, bez odpadnięcia i obciążenia liny („bloku”) – uczestnikowi 

przyznawane są 2 pkt. Liczba prób na jednej drodze nie jest ograniczona.  

5.8. Potwierdzeniem przejścia drogi jest podpis świadka przejścia umieszczony we właściwym polu karty, w zależności od kategorii /stylu/ pokonania 

problemu. Przejście drogi zakwalifikowanej jako RP w stylu TR nie będzie brane pod uwagę w ogólnej punktacji. 

5.9. Uczestnik zostaje sklasyfikowany, jeżeli poprowadzi przynajmniej dwie punktowane drogi wspinaczkowe. 

5.10. O ilości zawodników startujących w finale zdecyduje organizator po zakończeniu rund eliminacyjnych/edycji. Organizator zastrzega możliwość 

wydłużenia zawodów finałowych do dwóch dni (sobota i niedziela). W takim przypadku plan zawodów zostanie uaktualniony i podany do wiadomości 

najszybciej jak to będzie możliwe. 

6. Bezpieczeństwo i fair play. 

6.1. Wspinanie jest sportem ekstremalnym, narażającym zawodników na utratę zdrowia, a nawet życia. Startując w zawodach robisz to na własną 

odpowiedzialność. Zachowaj zdrowy rozsądek podczas pokonywania problemów wspinaczkowych. Pamiętaj, że zawody mają charakter towarzyski 

– najważniejsza jest dobra zabawa! 

6.2. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (majątkowe i na osobie) poniesione przez uczestników w związku z ich 

udziałem w zawodach, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała oraz inne uszczerbki na zdrowiu i życiu doznane przez 

uczestników zawodów w związku z ich uczestnictwem w zawodach. 

6.3. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani nieść pomoc osobie będącej /świadomie lub nie/ w niebezpieczeństwie. 

6.4. Zawody rozgrywane są w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki wspinaczkowej. Uczestnicy sami wypełniają karty startowe – prosimy 

o sumienność. 

7. Postanowienia końcowe 

7.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 

poz. 922), 

7.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku na zdjęciach i filmach z Zawodów (strona internetowa oraz media społecznościowe 

Organizatora), 

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza taką możliwość także 

w trakcie trwania Zawodów. 

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonał swoich zobowiązań lub wykonał je nienależycie z powodu istnienia siły wyższej 

tj. okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia staranności. 

7.5. Wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi ;-) 



karta startowa - EIGER CUP 2022 / edycja 1

IMIĘ I NAZWISKO:

PŁEĆ: kobieta [     ]     mężczyzna [     ]

KLUB:

ADRES E-MAIL:

TR RP TR RP

DROGA NR 1 DROGA NR 19

DROGA NR 2 DROGA NR 20

DROGA NR 3 DROGA NR 21

DROGA NR 4 DROGA NR 22

DROGA NR 5 DROGA NR 23

DROGA NR 6 DROGA NR 24

DROGA NR 7 DROGA NR 25

DROGA NR 8 DROGA NR 26

DROGA NR 9 DROGA NR 27

DROGA NR 10 DROGA NR 28

DROGA NR 11 DROGA NR 29

DROGA NR 12 DROGA NR 30

DROGA NR 13 DROGA NR 31

DROGA NR 14 DROGA NR 32

DROGA NR 15 DROGA NR 33

DROGA NR 16 DROGA NR 34

DROGA NR 17 DROGA NR 35

DROGA NR 18

najfajniejsza wg. mnie droga to DROGA NR:

Do pokonania łącznie 35 dróg (na start 20, następnie co tydzień kolejne 5)

Po pokonaniu drogi w polu TR lub RP prosimy o podpis świadka przejścia.

TR - Top Rope - na wędkę - 1 pkt.; RP - Red Point, czyli przejście całej drogi z dolną asekuracją,

od początku do końca, bez odpadnięcia i obciążenia liny ("bloku") - 2 pkt. 

Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy biorą udział w losowaniu nagród poszczególnych edycji.

SUMA PUNKTÓW:

Szczegóły oraz regulamin zawodów Eiger Cup na stronie internetowej  www.eiger.pl


