
 

Regulamin: 
1. Cel zawodów: 

a. popularyzacja jednej z najstarszych dyscyplin sportowych i olimpijskich,  
2. Organizatorzy: 

a. Polski Związek Przeciągania Liny, 
b. Biuro Eurodesk Polska. 

3. Termin i miejsce: 
a. termin: 29 września 2018 r. o godz. 16:00,  
b. miejsce: Stadion Narodowy w Warszawie,  

4. Uczestnicy: 
a. do udziału w Turnieju dopuszczone zostaną osoby, które 29 września 2018 r. będą miały ukończone 15 lat,  
b. uczestnicy poniżej 15 roku rozegrają oddzielną konkurencje w ramach Turnieju dziecięcego; 
c. wymagane dokumenty: uczestnik musi posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający datę urodzenia; 

uczestnik musi przed startem podpisać oświadczenie o świadomym uczestnictwie w zawodach; uczestnik 
niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na start w zawodach. 

5. Konkurencje i drużyny: 
a. konkurencja open (dorośli): 5 osób z łączną wagą członków drużyny do 440 kg; jeżeli występuje w drużynie więcej 

niż jedna kobieta możliwy jest start 6 osób w drużynie, jednak nadal obowiązuje limit wagowy do 440 kg,  
b. w przypadku dużej liczby drużyn, sędzia główny może podjąć decyzję o podziale na dodatkowe grupy startowe. 
c. w drużynie może być zgłoszony zawodnik rezerwowy, który może zostać zamieniony tylko raz podczas trwania 

konkurencji. 
d. konkurencja dziecięca: maksymalnie 7 dzieci o łącznej wadze do 350kg 

6. Zasady ogólne: 
a. rywalizacja zespołów polega na przeciągnięciu zaznaczonego środka liny poza granice własnej strefy wyznaczonej 

poprzez linie na podłożu. Rywalizacja zaczyna się na sygnał dźwiękowy podawany przez sędziego. Wygrywa 
drużyna, która jako pierwsza przeciągnie znacznik (znajdujący się na środku liny) za granicę swojej strefy 
wyznaczoną linią na podłożu. O zwycięstwie drużyny informuje sygnał dźwiękowy sędziego. 

b. rozgrywki będą przeprowadzane systemem pucharowym. Każda walka musi zostać rozstrzygnięta, możliwe jest 
zatem trzecie przeciągnięcie. 

7. Pozostałe uwagi: 
a. nie dopuszcza się owijania liny wokół dłoni, rąk, tułowia oraz ciągnięcia liny przodem przełożonej przez plecy,  
b. nie dopuszcza się używania rękawic,  
c. uczestnicy mistrzostw podczas rozgrywek występują w butach sportowych,  
d. oddanie spotkania walkowerem oznacza wykluczenie z dalszej rywalizacji. Sędzia ma prawo wykluczyć z udziału 

w szczególności osoby będące pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających lub dopingujących,  
e. za wypadki niezawinione przez Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności,  
f. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym niezwłocznie powiadomi jej uczestników poprzez 

stronę internetową, komunikaty słowne, przekazanie informacji kierownikom reprezentacji,  
g. wszelkie spory w trakcie zawodów rozstrzygane są zgodnie z regulaminami PZPL przez sędziego głównego i jego 

postanowienia są ostateczne. 

 

Polski Związek Przeciągania Liny Warszawa, 29.09.2018 
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