REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI
TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO
OTDL CUP 2016
1. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy pracownicy wysokościowi, którzy:
●

ukończyli 18 lat,

●

posiadają ważne zaświadczenie lekarskie uprawniające do pracy na wysokości
powyżej 3m lub złożą pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę
na wysokości,

●

posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu do pracy na wysokości OTDL
(IRATA, SPRAT, FISAT itp. lub posiadają inne szkolenie z technik alpinistycznych),

●

posiadają odpowiedni zestaw sprzętu indywidualnego do pracy na wysokości (patrz
wymagania sprzętowe),

●

są w dobrej kondycji fizycznej aby sprostać wymaganiom toru przeszkód.

2. W zawodach startować będą zespoły trzy osobowe żeńskie, męskie lub zespoły mieszane.
3. W zawodach rywalizować będzie ze sobą 20 zespołów.
4. Miejsce zawodów: Centrum Technik Wysokościowych Rojam – Gdańsk, ul. Siennicka 25.
5. Data zawodów: 5-6-7.08.2016 roku.
6. W zawodach mogą brać udział zespoły, które:
●

przesłały prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny do organizatorów do dnia
30.06.2016 do godziny 22:00 (decyduje data wpłynięcia formularza),

●

wpłaciły opłatę rejestracyjną w kwocie 300zł za zespół na nr konta organizatora
podany w formularzu rejestracyjnym,

●

o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat,

●

w razie niedopełnienia przez zespół formalności lub wycofania się zespołu z
rywalizacji kwota rejestracyjna nie podlega zwrotowi,

●

przejdą prawidłowo proces sprawdzania sprzętu osobistego oraz umiejętności w dniu
poprzedzającym zawody. W przypadku odrzuceniu zespołu na tym etapie opłata
rejestracyjna przepada.

Akceptując niniejszy regulamin zawodnicy oświadczają się iż zapoznali się oraz zgadzają się
z zapisami:
- Deklaracji o stanie zdrowia,
- Zgody na publikowanie i udostępnianie swojego wizerunku w materiałach OTDL,
- Oświadczeniu o zasadach bezpieczeństwa i działaniu na własne ryzyko,
- Zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji OTDL CUP.
7. Pokonywanie trasy limitowane jest czasowo. Przekroczenie podanego limitu czasu
pokonania trasy spowoduje naliczenie punktów karnych. Dopuszczalny czas podany będzie
w ogłoszeniach przedstartowych oraz podczas pokazowego przejścia zadania.
8. Zawodnicy startują w kolejności wylosowanej podczas spotkania organizacyjnego.
9. O kolejności miejsc decyduje czas oraz liczba punktów karnych które zawodnik otrzymał
podczas wykonywania zadania.
10.

O generalnej punktacji decyduje suma punktów zdobytych w trzech konkurencjach

indywidualnych oraz jednej drużynowej.
11.

Organizator OTDL CUP nie zapewnia ubezpieczenia zawodników.

12.

Zawodnicy

pod

wpływem

alkoholu

lub

substancji

psychoaktywnych

zostaną

zdyskwalifikowani.
13.

Miejsce startu i mety musi być osiągnięte przez zawodnika bez wpiętych do liny

przyrządów. Od startu do mety zawodów zawodnicy muszą mieć na głowie kask.

14.

Zawodnik ma prawo do jednego falstartu. Drugi falstart powoduje dyskwalifikację.

15.

W czasie zawodów zawodnicy startują na swoim własnym sprzęcie indywidualnym.

Sprzęt musi być w dobrym stanie technicznym, odpowiadać wymogom bezpieczeństwa
stawianym przez jego producentów. W dniu startu podczas rejestracji – dopuszczenia zespołu
do startu zostanie dokonana weryfikacja sprzętu. W razie nie posiadania przez zespół
odpowiedniego sprzętu, zespół może zostać zdyskwalifikowany.
W czasie całych zawodów, wszyscy zawodnicy będą startować z taką samą ilością wyposażenia
(patrz poniżej). Jeśli zawodnik stawi się na start z jakimś dodatkowym sprzętem będzie musiał
go zostawić przed wyruszeniem na trasę. Jeśli zadanie będzie wymagało skorzystania z
jakiegoś dodatkowego ekwipunku dostarczą go na trasę organizatorzy.

Każdy uczestnik musi posiadać:
●

kask do pracy na wysokości

- 1 szt

●

uprząż do pracy na wysokości – pełna

- 1 szt

●

przyrząd asekuracyjny wraz z lonżą lub absorberem energii

- 2 szt

●

przyrząd zaciskowy piersiowy

- 1 szt

●

przyrząd zaciskowy ręczny

- 1 szt

●

przyrząd zaciskowy nożny - opcja

- 1 szt

●

przyrząd zjazdowy

- 1szt

●

lonże

- 2szt

●

stópka – pętla nożna

- 1szt

●

karabinki – ilość taka aby każdy przyrząd i lonża była podpięta do uprzęży plus 2szt

●

Długie spodnie

●

Buty pełne (nie wolno startować w sandałach itp.)

Wymagania techniczne:
KASK – kask powinien posiadać 4 punktowe mocowanie więźby, być zgodny z normą PN-EN
397 lub PN-EN 12492. Kask może mieć drobne zarysowania, przemalowania farbą oraz naklejki
na bocznych częściach.
UPRZĄŻ – uprząż pełna lub składana uprząż biodrowa i szelki górne tak aby całość spełniała
wymagania dla norm PN-EN 361 oraz PN-EN 813. Dopuszcza się drobne przemalowania
oraz pobrudzenia taśm, klamer oraz punktów. Niedopuszczalne są przecięcia, nacięcia

oraz

przytopienia na taśmach. Niedopuszczalne są uszkodzenia szwów oraz deformacje i
nacięcia na klamrach i punktach.
ASEKURACJA – powinna być zgodna z PN-EN 12841 A i/lub PN-EN 353-2. Asekuracja musi
posiadać wskazaną przez producenta lonżę (jeśli wymagany absorber energii to absorber
energii).
PIERSIOWY PRZYRZĄD ZACISKOWY– powinien spełniać wymagania normy PN-EN 12841 B
lub PN-EN 567. Do uprzęży przyrząd musi być przymocowany za pomocą łącznika typu Q
(Maillon Rapid) lub innego łącznika z zamkiem typu triact-lock.
RĘCZNY PRZYRZĄD ZACISKOWY - powinien być zgodny z PN-EN 12841 B lub PN-EN 567.
Przyrząd musi być połączony z uprzężą za pomocą lonży (patrz niżej). Przyrząd powinien być
wyposażony w “stópkę” dopiętą do przyrządu lub do łącznika od lonży innym karabinkiem
(dopuszczony jest karabinek bez jakichkolwiek atestów).
PRZYRZĄD ZJAZDOWY - powinien być zgodny z normą PN-EN 12841 C lub PN-EN 341 A.
Przyrząd musi działać prawidłowo na linie tzn. blokować się tak, aby zatrzymywać
niekontrolowany zjazd zawodnika. Przyrząd powinien być przypięty do uprzęży za pomocą
łącznika z zamkiem typu triact-lock.

LONŻE - powinny być zgodne z normą PN-EN 354. Dopuszcza się lonże wykonane z
pojedynczej liny dynamicznej zgodnej z normą PN-EN 892 o średnicy nie mniejszej niż 10mm.
Maksymalna długość lonży wraz z węzłami lub zaszyciami wynosi 1m. Lonże wykonane z liny
dynamicznej z końcówkami wiązanymi muszą być przywiązane bezpośrednio do punktu w
uprzęży za pomocą węzłów typu 8,9 lub kluczka. Na drugim końcu lonży do wpięcia karabinka
mogą być zastosowane węzły: 8,9, kluczka lub baryłka (połówka podwójnego zderzakowego).
Wszystkie luźne końcówki liny powinny mieć długość min. 10cm.
Każdy uczestnik musi posiadać dwie lonże. Lonża typu V traktowana jest jako jedna (ze względu
na jedno wspólne ucho mocujące). Dopuszcza się, aby zawodnik posiadał jedną lonże typu V i
jedną typu I. Można posiadać jedną lonżę wiązaną i jedną zszywaną. Lonże zszywane powinny
być zamocowane do uprzęży za pomocą łączników typu Q (Maillon Rapid) lub z zamkiem typu
triact-lock. Lonże nie mogą posiadać śladów po farbie, zaprawie itp. substancjach oraz przecięć,
nacięć i nadtopień.
ŁĄCZNIKI - powinny być zgodne z normą PN-EN 362. Muszą mieć sprawne blokady zamka.
Dopuszcza się łączniki noszące ślady po farbie, zaprawach i z drobnymi zarysowaniami.
Wszystkie elementy sprzętu muszą posiadać numery seryjne oraz daty produkcji pozwalające je
zidentyfikować. Kaski, uprzęże nie mogą być starsze niż 10 lat od daty produkcji (chyba, że
producent dopuszcza inaczej). Absorbery energii nie mogą być starsze niż 5 lat od daty
produkcji (chyba, że producent dopuszcza inaczej). Lonże zarówno zszywane jak i wiązane nie
mogą być starsze niż 3 lata od daty produkcji (chyba, że producent dopuszcza inaczej). Sprzęt
metalowy nie podlega kryterium starości.
MANEWRY
Podczas zawodów wszystkie manewry linowe wykonywane będą na dwóch linach. Jedna lina
będzie liną asekuracyjną (kolor czerwony) a druga lina będzie liną roboczą (kolor biały).
Podczas poruszania się po konstrukcjach metodą “hakową” - zawodnik musi być zapięty do
dwóch niezależnych punktów stanowiskowych za pomocą dwóch niezależnych lonży.
Przyrządy asekuracyjne muszą być prowadzone tak, aby nie znajdowały się niżej niż pas
zawodnika. Podczas podchodzenia należy szczególnie zwracać uwagę, aby nie powstał luz na
linie asekuracyjnej ponad przyrządem. W skrajnym przypadku za powstanie takiego luzu
zawodnik może zostać zdyskwalifikowany. Za mniejsze pętle zawodnik będzie otrzymywał
punkty karne.
W czasie całych zawodów podczas dokonywania przepięć przez stanowiska, które będą
wymagały przepięcia przyrządu asekuracyjnego na inną linę asekuracyjną, w pierwszej
kolejności zapinamy drugi przyrząd asekuracyjny na nową linę asekuracyjną, dopiero po tym
wypinamy pierwszy przyrząd asekuracyjny.

PODCHODZENIE - podczas podchodzenia zawodnik powinien być podpięty do liny roboczej za
pomocą dwóch punktów, tzn. piersiowego przyrządu zaciskowego i ręcznego przyrządu
zaciskowego z podpiętą lonżą. Dopuszczalne jest korzystanie z trzeciego przyrządu tzw.
kostkowca. Piersiowy przyrząd zaciskowy uznawany jest za punkt tylko kiedy jest obciążony.
ZJAZD - podczas zjazdu lina poniżej przyrządu zjazdowego musi cały czas być kontrolowana
przez zawodnika ręką. Jeśli zawodnik chce puścić rękę z tej liny najpierw musi zablokować
przyrząd zjazdowy zgodnie z instrukcją producenta.
TRANSFER LINOWY - wszystkie transfery na zawodach wykonujemy jako transfery
czteropunktowe. Od początku do końca manewru zawodnik musi być wpięty do dwóch lin
asekuracyjnych za pomocą swoich przyrządów asekuracyjnych.
STANOWISKO PRZEPINKOWE - podczas przejścia przez stanowisko przepinkowe zawodnik
może je pokonać albo metodą transferu lub poprzez wpięcie lonży w stanowisko przepinkowe.
WĘZEŁ - podczas pokonywania węzła na linie roboczej można się do niego wpinać lonżą. Na
linie asekuracyjnej należy dokonać przepięcia za pomocą drugiej asekuracji.
ODCIĄG - podczas pokonywania odciągu należy zwrócić uwagę, że po jego przejściu obie liny
muszą być wpięte w karabinek odciągu.
HAKÓWKA - podczas tego manewru zawodnik musi być zapięty dwoma niezależnymi lonżami
do dwóch osobnych. Wpięcie dwóch ramion lonży V do dwóch zawiesi jest uznawane za jeden
punkt wpięcia.
AUTORATOWNICTWO

-

podczas

wykonywania

zadań

związanych

z

ratowaniem

poszkodowanego wiszącego na linach zawodnik z poszkodowanym muszą być połączeni
dwoma niezależnymi punktami. Musi to być jedna z lonży (obojętnie czy pochodząca od
poszkodowanego czy ratownika) oraz tzw. krótkie spięcie wykonane za pomocą krótkiego
ekspresu (taśma z dwoma karabinkami).
TRANSPORT (podciąganie i opuszczanie ciężarów) - wszystkie manewry związane z
transportem wykonywane będą w technice jednej liny tzn. tylko przy pomocy liny roboczej z
pominięciem liny asekuracyjnej. Z tego powodu nie dopuszcza się budowania układów do
wciągania i opuszczania nie posiadających blokady (układ bloczków bez zamontowanego
wewnątrz przyrządu zaciskowego, bloczka z blokadą lub przyrządu zjazdowego).

DYSKWALIFIKACJA ZAWODNIKA
Dyskwalifikacja jednego z zawodników podczas wykonywania zadania powoduje dyskwalifikację
całego zespołu w tym zadaniu.
Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:


jeden punkt wpięcia,



nieumiejętność lub niemożliwość wykonania zadania,



rażąco długi czas wykonania zadania,



brak odpowiedniego przyrządu asekuracyjnego, powodujący w razie uszkodzenia
sprzętu niekontrolowane wahadło,



niebezpiecznie zapięta uprząż,



lonże związane lub przymocowane w niebezpieczny sposób,



brak kasku podczas wykonywania zadania,



istotne łączniki źle zapięte lub niezabezpieczone,



niewłaściwe użycie sprzętu powodujące jego uszkodzenie,



niekontrolowany zjazd podczas ratownictwa,



przyrząd zjazdowy niewłaściwie wpięty i użyty,



przyrząd asekuracyjny niewłaściwie wpięty i użyty,



podejście do krawędzi bez wymaganej asekuracji,



użycie przyrządu zaciskowego jako asekuracji,



niekontrolowane, duże wahadło powodujące zagrożenie dla ludzi bądź sprzętu,



duży

luz

na

linie

asekuracyjnej

pomiędzy

przyrządem

asekuracyjnym,

a

stanowiskiem,


poważne zagrożenie bezpieczeństwa.

Błędy, które powodują doliczenie karnych punktów dla zespołu:


niezabezpieczony przyrząd zjazdowy połączony brakiem kontroli wolnego końca liny
wychodzącego z przyrządu,



niezabezpieczone łączniki,



upuszczenie ważnego elementu sprzętu,



niewłaściwe założenie ochrony liny,



niezastosowanie dodatkowego tarcia kiedy jest wymagane,



niedopasowana uprząż,



niezapięty pasek podbródkowy kasku,



brak ważnego elementu sprzętu niezbędnego do wykonania zadania,



splątanie lin,



niewielki luz na linie asekuracyjnej pomiędzy przyrządem asekuracyjnym a
stanowiskiem,

16.



wykorzystanie lonży przy współczynniku odpadnięcia większym niż 1,



poluzowana lina pomiędzy piersiowym przyrządem zaciskowym a stanowiskiem,



przeciąganie zadania w czasie,



zastosowanie nieprawidłowych lub niedemonstrowanych technik,



spowodowanie małego niekontrolowanego wahadła.

Jedynym gremium oceniającym wyniki zawodów i rozstrzygającym kwestie sporne jest

skład sędziowski: sędzia główny i sędziowie pomocniczy.
17.

Wszystkie

inne

niezbędne

informacje

dotyczące

przebiegu

zawodów

zostaną

przedstawione na spotkaniu informacyjnym przed zawodami (piątek 5.08.2016).
18.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do składu sędziowskiego.

19.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie zawodów OTDL CUP.

DEKLARACJA O STANIE ZDROWIA
Według stanu mojej wiedzy nie cierpię na żadną chorobę fizyczną, bądź psychiczną, wliczając
wymienione w Instrukcji Technicznej dla Kandydatów na Szkolenia, która kolidowałaby z moją
zdolnością do wykonywania pracy na wysokości w sposób bezpieczny i zadowalający, lub
naraziłby mnie lub innych na ryzyko wynikające z mojej aktywności przy wykonywaniu technik
dostępu linowego.

ZGODY NA PUBLIKOWANIE I UDOSTĘPNIANIE SWOJEGO WIZERUNKU W
MATERIAŁACH OTDL
Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie
fotografii, video, w ramach OTDL CUP przeprowadzonych w dniach 5-6-7.08.2016 w Gdańsku.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów za
pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem,
włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych,
folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc..
Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego
wykorzystania fotografii oraz video z moim wizerunkiem.

OŚWIADCZENIE O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA
I DZIAŁANIU NA WŁASNE RYZYKO
Oświadczam, że zostałem pouczony o zasadach bezpieczeństwa, a także zapoznałem się z
ryzykiem związanym z korzystaniem z obiektu Centrum Technik Wysokościowych ROJAM
podczas OTDL CUP 2016 i w pełni go akceptuję. Osoby uczestniczące w zawodach na terenie
CTW ROJAM są zobligowane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ujętych w ocenie
ryzyka. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponoszą uczestnicy zawodów i jego organizator.
Oświadczam również, że nie znajduję się pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych
przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do celów organizacji OTDL CUP 2016 –
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r.
poz. 1182)
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Podpis

Podpis

