
УМОВИ 

Відкритих міських змагань зі скелелазіння 

«NIKO-ROCK CLIMBING» 

 

Дата проведення змагань: 12 вересня 2021 року  

Місце проведення змагань: парк біля Палацу культури «Молодіжний». 

 

Програма змагань:  

З 09:00 – реєстрація. Реєстрація для кожної групи за 30 хв. до старту, брифінг для кожної 

групи – за 15 хв. до старту.  

Час старту кожної групи повідомляється додатково після закінчення прийому заявок. 

9:30 – 15.00 – старт на дистанціях. 

Через 30 хв. після фінішу кожної групи – нагородження переможців 

В програму змагань входять 4 скелелазні траси різної складності, які долаються на 

швидкість. 

 

Вікові групи: 

Ч10/Ж10 – 2011 - 2013 р. н.; 

Ч12/Ж12 – 2009 – 2010 р. н.; 

Ч14/Ж14 – 2007 - 2008 р. н.; 

Ч16/Ж16 – 2005 - 2006 р. н.. 

 

Загальні положення: 

Все спорядження для участі у змаганнях надається суддівською колегією. Учасники 

повинні бути у зручному спортивному одязі і у закритому спортивному взутті, що міцно 

тримається на нозі (кеди, кросівки).  

Досвід участі у змаганнях зі скелелазіння не потрібен. 

Кожному учаснику надається 15 хв. для проходження 4 трас скелелазіння (на 

проходження 1 траси відводиться не більше 3 хвилин). Учасник може довільно обирати, коли 

йому відпочивати, а коли проходити траси в межах відведених 15 хв.  

Перед стартом на кожній трасі окремо суддя закріплює страхувальну мотузку до 

учасника. Учасникам заборонено самостійно проводити будь-які дії зі страхувальною 

мотузкою без дозволу судді! 

Умови дистанції  

Учасник може пройти 4 різні траси. Проходження трас згідно вказаного порядку: біла, 

жовта, синя, червона. Фініш траси – це фіксація учасником червоного квадрату на горі 

стенду, до якого він має доторкнутись. Під час проходження траси учасник може 

використовувати тільки спеціально накручені зачепи та рельєф. 

У межах загального часу учасник може зробити не більше трьох спроб на одній трасі, 

кращий результат буде зараховано до результату спортсмена. 

Зрив учасника (зависання на суддівській страховці) зараховується як невдала спроба. 

Після чого учасника спускають на стартову позицію. Якщо учасник не фінішував на обох 

перших трасах, далі він не стартує. 

Визначення результатів 

Результати підводяться серед хлопців та дівчат окремо по групах. Результат учасника 

визначається за сумою часу проходження 4-х трас. При рівності результатів місця 

розподіляються за порядком старту - вище місце посідає учасник, який стартував раніше. 

Місця розподіляються таким чином: спочатку учасники, які фінішували на 4-х трасах, потім 

на 3-х трасах, потім на 2-х, потім на одній. Учасники, які не фінішували на жодній трасі 

місця не посідають. 

Нагородження переможців і призерів відбувається в кожній групі окремо.  

Строки та порядок подання заявок на участь у заході 

Попередні заявки подаються до 09.09.2021 року до 24:00 за посиланням 

https://forms.gle/5f8jxnNpik2WoXKEA або QR-кодом.  

https://forms.gle/5f8jxnNpik2WoXKEA


 
Учасники, які не подали попередньої заявки, допускаються до участі у змаганнях у 

випадку якщо дистанція не задіяна у межах відведеного часу роботи відповідної вікової 

групи. 

Жеребкування учасників здійснюється за методом випадкових чисел у кожній групі 

окремо. Результати жеребкування оприлюднюються на сторінці заходу http://surl.li/aebge  до 

24.00 10.09.2021 р. 

Безпека учасників 

Відповідальність за збереження життя та здоров’я (в тому числі забезпечення засобами 

індивідуального захисту) неповнолітніх учасників під час проведення заходу покладається 

на супроводжуючих повнолітніх осіб (педагогів, тренерів, батьків). 

Відповідальність за дотримання техніки безпеки  (в тому числі санепідеміологічних 

вимог) під час проведення змагань покладаються на організаторів.  

Учасники під час реєстрації проходитимуть температурний скринінг. Особи з ознаками 

респіраторних захворювань до участі у змаганнях не допускаються. 

Невиконання вимог заходів безпеки під час змагань тягне за собою відповідальність, у 

тому числі відсторонення від змагань. 

 

Додаткову інформацію про змагання можна отримати за посиланням: 

http://surl.li/aebge  

 

http://surl.li/aebge
http://surl.li/aebge

