
Gnieźnieńska Mini Liga Bulderowa 
„Świąteczna BUŁA”

Rusza pierwsza edycja ligi bulderowej w Gnieźnie. Jest to forma zawodów
wspinaczkowych  organizowanych  przez  KSG  Direta.  Impreza  ma  charakter
otwarty  i  nie  ogranicza  się  do  jednego  dnia,  tylko  ma  na  celu  regularne
budowanie formy.

Podstawowe informacje o Lidze: 

1. Dzień rozpoczęcia 20.11.2018.
2. Wyznaczonych jest 25 dróg baldów.
3. Baldy można pokonywać w dowolnym czasie w trakcie godzin otwarcia 

„Bunkra”.
4. Liczba prób - podejść do drogi nieograniczona.
5. Punktacja - za każdą pokonaną drogę od „S” Start do „T” Top (dwie ręce)

jest jeden punkt. Jeśli podstawowa punktacja nie wyłoni zwycięzcy 
będzie dogrywka.

6. Lista baldów dostępna będzie na ścianie „Bunkier” ul. Gdańska u 
prowadzącego trening.

7. Na karcie uczestnik Ligi wpisuje imię, nazwisko, datę zaliczenia drogi 
baldu oraz własną, subiektywną ocenę drogi (łatwa, trudna, hard). Po 
każdym treningu karty startowe należy zostawić u prowadzącego.

8. Dla zaangażowanych (za największą ilość zdobytych Top do 7.12.2018 
zarówno mężczyzn jak i kobiet) przewidziane są bezpłatne wejściówki na 
udział w Mistrzostwach Gniezna we wspinaczce sportowej, które odbędą 
się 8.12.2018.

9. Koniec ligi planowany jest na 22.12.2018 chyba, że będzie potrzebna 
dogrywka wtedy  zwycięzcę wyłonimy po Świętach. Dla wygranych 
przewidziane są nagrody.

Objaśnienie pokonywania baldów:

Drogę zaczynamy od chwytu oznaczonego literą „S” start oraz numerem 
danego baldu. Gdy przy danym chwycie są dwa numery wtedy należy to 
rozumieć następująco. Literka bezpośrednio połączona z numerem oznacza 
start tej drogi, drugi numer oznacza chwyt, lub stopień innej drogi. Podobnie 
jest w przypadku Topu, na którym kończymy drogę chwytając go dwoma 
rękoma. Poniżej przykłady.

   
Wątpliwe mogą się wydawać chwyty, stopnie oznaczone poprzez kilka 

numerów, wówczas należy traktować je, jako wspólne do wskazanych dróg. 



Poniżej przykład:

Ostatnia sytuacja to taka, gdzie do czynienia mamy z nałożonymi 
numerkami np. 1 i 5. Wynika to z braku dwucyfrowych znaczników i należy to 
traktować jako chwyt do drogi np. 15. Przykład:

Wszelkie zastrzeżenia, niejasności, wątpliwości uprzejmie proszę zgłaszać
do organizatora.

Postanowienia końcowe:

1. Zawody mają charakter otwarty, towarzyski i są bezpłatne.
2. Opłata za wejście do „Bunkra” zgodnie z cennikiem ścianki.
3. Dla zachowania bezpieczeństwa swojego i innych należy obowiązkowo 

zapoznać się z regulaminem ścianki i podpisać oświadczenie. W 
przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje 
prawny opiekun.

4. Wszelkich informacji o lidze udziela kierownik tych zawodów Jakub 
Szmańda tel. 782665412.

5. KSG Direta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad zawodów w trakcie 
ich trwania np.: podziału na kategorie mężczyzn, kobiet, juniorów; 
dołączenie dodatkowych dróg ze ściany Gosir) itp.
Życzymy udanej zabawy

 

NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI !


