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VERSENYSZABÁLYZAT
1. A benevezett versenyzőknek a versenykiírásban meghatározott jelentkezési időpontig
meg kell jelennie a verseny helyszínén.
2. A mászás gyermek kategóriában felső biztosítással, “Flash” stílusban történik.
Serdülő, valamint nyílt kategóriákban alsó biztosítással, "On Sight" stílusban,
izolációból indulva másznak a versenyzők.
3. A selejtező indulási sorrendjét a rendezők sorsolással állapítják meg. A selejtezők
során valamennyi kategóriában egy utat másznak a versenyzők.
A döntőbe jutás a selejtező futamon elért helyezés alapján kerül kialakításra. Döntőbe
jut az indulók fele, páratlan számú induló esetén a nagyobbik hányad, de maximum
10 versenyző. Háromnál több versenyző esetén minimum 3 versenyző. A
selejtezőben elért pontegyenlőség esetén a döntőbe jutók száma maximum 13-ig
emelhető. Ha ennél több versenyző eredménye egyezik, az azonos pontszámot
elértek egyike sem vehet részt a döntőben, még akkor sem, ha így a döntőbe jutók
száma kevesebb, mint a versenyen indulók fele.
4. Az izolációt csak a versenybíróság engedélyével, felügyelettel lehet elhagyni. A
versenyzők az izolációt gyakorlatuk megkezdése előtt a sorsolással meghatározott
sorrendben hagyhatják el, szabályosan bekötött kötéllel (visszafűzött pereccsomóval)
és kész állapotban lévő, felhúzott cipővel. A versenyzőnek a terembe lépést követően
1 perc elteltével indul a limitideje. A gyakorlat megkezdettnek tekintendő, amint a
versenyző teljes testsúlyával terheli a beszálló fogás(oka)t és a talajjal semmilyen
módon nem érintkezik. A talaj ismételt érintése a próbálkozás befejezését jelenti. A
versenyzőnek az első akasztás eléréséig három próbálkozási lehetősége van.
Sikertelen próbálkozás esetén a versenyzőnek 1 perce van a következő
próbálkozás megkezdéséig. A versenyző kérheti az első köztes beakasztását.
5. A versenyt az elért magasság alapján értékeli a versenybíróság, az egyes fogások
magassága szerint. Az elért legmagasabb uralt fogás nem kap kiegészítést, az elért
legmagasabb, de nem uralt fogás "-" kiegészítést kap. Így csak akkor értékelhető a
mozdulat, amennyiben – a pályabíró szerint – adott szituációban a fogás
továbbjutásra alkalmas felületét érinti a versenyző. A versenyző által elért
legmagasabb, uralt fogásról indított sikertelen mozdulat esetén a fogás "+"
kiegészítést kap. Uralt fogás: amelyről a versenybíróság úgy ítéli meg, hogy a
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versenyző legalább 2 másodpercig biztosan terheli. Eredményesség szempontjából a
minél távolabbi uralt fogás a döntő. Vitás esetekben a szervezőség dönt!
6. A mászás folyamán minden, az útban lévő köztest sorrendben kell akasztani,
legkésőbb arról a fogásról, ahonnan ez visszafelé irányuló mászás nélkül
megvalósítható! Köztes kihagyása esetén a versenyzőnek be kell fejeznie a
mászást. Értékelésre az a magasság kerül, ahonnan az érintett köztes még
akasztható lett volna. A nem használható falfelületek tiltásra kerülnek, ezeket az
út bemutatása során a versenybíró ismerteti.
7. TOP értékelést csak az útban lévő utolsó fogás uralása és az útban lévő utolsó
köztes beakasztása esetén kap a mászó (egyébként a fogás száma kerül az
értékelőlapra a következők szerint: uralt top fogás, akasztás nélkül = a top fogás
sorszáma; nem uralt top fogás, akármilyen akasztással = a top fogás sorszáma ”-”
kiegészítéssel).
8. Amennyiben a versenyző kiesése fogásletörésből vagy fogáselmozdulásból, illetve a
biztosító hibájából történik, 10 perc elteltével újra indulhat, de csakis akkor, ha ezt
azonnal jelzi a versenybíróknak, és a mászást abbahagyja! Amennyiben tovább
mászik, az adott mászás során elért eredménye számít. A technikai problémát ebben
az esetben is jeleznie kell, hogy azt a rendezők megszüntethessék. Újraindulása
esetén az előzőleg elért teljesítménye érvényét veszti. (Külön izolációt kell biztosítani)
9. Az utak limitidejét a rendezők határozzák meg. A verseny-utak teljesítésére a
rendezők által megállapított limitidő letelte után a teljesítmény nem értékelhető. Az
értékelésnél a limitidőn belül uralt fogást, illetve indított mozdulatot kell érvényes
magasságnak tekinteni! A versenybíróság köteles tájékoztatni a versenyzőt, amikor 1
perc van hátra a mászóidejéből!
10.
A selejtező futamon elért helyezés megegyezik az elért magasság alapján
megállapított sorrenddel, kivéve, ha többen azonos eredményt érnek el. Azonos
eredményt elért versenyzők mindegyike a jobbik helyezést kapja meg. A következő,
nem azonos eredményt elérő versenyző helyezése az azonos eredményűek
létszámától függően kerül megállapításra.
11.
A döntőbe jutott versenyzőknek a meghatározott időben meg kell jelennie az
izolációban. A döntőbe jutott versenyzők a selejtezőben kialakult sorrendhez
képest fordított sorrendben indulnak, a selejtezőben elért azonos magasság
esetén viszont az érintettek az eredeti rajtsorrend szerint teljesítik a döntőbeli
mászást. A versenyzőknek a döntő megkezdése előtt 5 perc áll rendelkezésre
útnézésre.
12.
A döntőben elért azonos magasság esetén a selejtező eredménye dönt. Ha ez is
azonos, szuperdöntőt kell rendezni az elsőség eldöntésére. Szuperdöntőben elért
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azonos eredmény esetén a gyorsabb mászás dönt! További dobogós helyeken
történt holtverseny esetén a döntőben elért időeredmény határozza meg a
dobogó 2. és 3. helyét! A végső sorrendnél csak a szintidőn belül elért magasság
számít!
13.
A versenyzőt a versenybíróság a mászása után azonnal köteles tájékoztatni az
elért eredményéről!
14.
Mivel a verseny barátságos, és a Magyar Kupának nem része, ezért óvásra
nincs lehetőség.

Kelt.: Balassagyarmat, 2016. január 15.
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