Regulamin przynależności do Team Kotłownia 2022-2024
1.

Celem funkcjonowania Team Kotłownia jest wsparcie zawodników Klubu Wspinaczkowego Kotłownia, którzy
osiągają wybitne wyniki we wspinaczce skalnej i/lub na zawodach sportowych.

2.

Zawodnik KW Kotłownia wnioskujący o przystąpienie do Team Kotłownia musi wykazać, że w ciągu ostatnich
dwóch lat uzyskał przynajmniej dwa przejścia lub osiągnięcia w co najmniej jednej z ocenianej kategorii, tj.:
2.1. Wspinaczka skalna:
2.1.1. Wspinanie z liną - prowadzenie:

Kobiety: 7c+ (VI.5) RP / 7c (VI.4+) OS

Mężczyźni: 8a+ (VI.5+/6) RP / 7c+ (VI.5) OS
2.1.2. Bouldering:

Kobiety: 7C RP / 7B+ Flash

Mężczyźni: 8A RP / 7C Flash
2.2. Zawody wspinaczkowe:
2.2.1. Puchar Polski / Mistrzostwach Polski - awans do rundy finałowej (bouldering i wspinaczka na
trudność) lub zajęcie miejsca 1-4 we wspinaczce na czas.
2.2.2. Zawody rangi międzynarodowej - awans do rundy półfinałowej (bouldering i wspinaczka na
trudność) lub awans do finałów we wspinaczce na czas
2.3. Wspinaczka górska:
2.3.1. Inne równoważne osiągnięcia (do decyzji Zarządu KW Kotłownia).

3. O członkostwo w Team Kotłownia może również wnioskować zawodnik KW Kotłownia, który:
3.1. W roku złożenia wniosku jest członkiem Kadry Narodowej we Wspinaczce Sportowej lub Kadry Narodowej
we Wspinaczce Wysokogórskiej
3.2. W roku poprzedzającym złożenie wniosku był członkiem Kadry Narodowej we Wspinaczce Sportowej lub
Kadry Narodowej we Wspinaczce Wysokogórskiej
3.3. Do zgłoszenia należy załączyć dokumenty poświadczające przynależność do kadry
4. Zgłoszenia (załącznik nr 1) do Team Kotłownia przyjmowane są przez Zarządu Klubu. Do zgłoszenia należy
załączyć oświadczenie (załącznik nr 2) oraz wykaz najlepszych przejść skalnych (załącznik nr 3) lub wykaz
najlepszych wyników w zawodach PZA (załącznik nr 4) lub dokumenty poświadczające przynależność do kadry.
5. Nad przyjęciem zawodnika do Teamu Kotłownia głosuje Zarząd Klubu KW Kotłownia.
6.

W ramach przynależności do Teamu KW Kotłownia zawodnikowi przysługuje:
6.1. Dofinansowanie uczestnictwa w zawodach krajowych PZA w wysokości:
6.1.1. Wpisowego na zawody
6.1.2. Dieta 40 PLN za każdy dzień startu
6.1.3. Nagroda 50 PLN - awans do rundy półfinałowej (bouldering, wspinaczka na trudność) oraz za awans
do rundy finałowej wspinaczki na czas
6.1.4. Nagroda 100 PLN - awans do rundy finałowej (bouldering i wspinaczka na trudność) oraz za awans
do najlepszej 4-ki zawodników we wspinaczce na czas
Wpisowe zostanie przyznane na podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez organizatora zawodów
na KW Kotłownia. Dieta zostanie rozliczona na podstawie złożonego formularza stanowiącego załącznik nr

5 do niniejszego regulaminu. Dofinansowania w postaci wpisowego, diet i nagród zostaną przyznane oraz
wypłacone w ciągu 30 dni od ogłoszenia oficjalnych wyników zawodów przez PZA.
6.2. Dofinansowanie zawodów międzynarodowych wg. indywidualnych ustaleń z zawodnikiem.
6.3. Możliwość startowania w koszulce TEAM KOTŁOWNIA zapewnionej przez klub.
6.4. Opłacenie przez klub licencji PZA oraz międzynarodowej.
6.5. Dofinansowanie wejść na ścianę Centrum Wspinaczkowego Kotłownia w wysokości 50% ceny normalnej
(z wyłączeniem płatności za sekcje).
6.6. Dofinansowanie za przejścia skalne i boulderowe zgodnie z poniższą tabelą.
RP
Prowadzenie
7c+ (VI.5)
8a+ (VI.5+/6)
8a (VI.5+)
8b (VI.6)
≥ 8a+ (VI.5+/6)
≥ 8b+ (VI.6+)
Prowadzenie
7c (VI.4+)
7c+ (VI.5)
7c+ (VI.5)
8a (VI.5+)
≥ 8a (VI.5+)
≥ 8a+ (VI.5+/6)

Bouldering
Płeć
7C
Kobieta
8A
Mężczyzna
7C+
Kobieta
8A+
Mężczyzna
≥ 8A
Kobieta
≥ 8B
Mężczyzna
OS prowadzenie / FLASH bouldering
Bouldering
Płeć
7B+
Kobieta
7C
Mężczyzna
7C
Kobieta
7C+
Mężczyzna
≥ 7C+
Kobieta
≥ 8A
Mężczyzna

Dofinansowanie
50 PLN
100 PLN
200 PLN
Dofinansowanie
50 PLN
100 PLN
200 PLN

Przejścia z danego roku kalendarzowego należy wpisać w formularz stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu, podpisać go i przesłać skan mailem na adres kotlownia.org@gmail.com do końca lutego w roku
następnym. Zarząd KW Kotłownia podejmuje decyzję o dofinansowaniu zawodnika w terminie do końca
kwietnia. Pod uwagę brane jest max 5 najlepszych dróg oraz 5 najlepszych boulderów. Przyznane
dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na cele zgodne ze statutem klubu KW Kotłownia. Przez cele
zgodne ze statutem rozumie się zakup sprzętu wspinaczkowego oraz zakwaterowanie podczas pobytu w skałach.
Dofinansowanie zostanie wypłacone po przedstawieniu faktur wystawionych na KW Kotłownia. Łączna wartość
faktur nie może przekroczyć wartości przyznanego dofinansowania.
7. W ramach przynależności do Team Kotłownia zawodnik zobowiązuje się:
7.1. Reprezentować klub KW Kotłownia na zawodach Polskiego Związku Alpinizmu oraz na zawodach
towarzyskich w koszulce KW Kotłownia Team zarówno podczas startów jak i dekoracji
7.2. Przygotować i udostępnić relację z wyjazdów na zawody oraz w skały z wykazem przejść oraz
zdjęciami/filmami
7.3. Opłacać regularnie składkę roczną KW Kotłownia.
7.4. Godnie reprezentować klub KW Kotłownia oraz szanować znaki klubowe.
8. Lista członków Team Kotłownia jest weryfikowana co 2 lata kalendarzowe (począwszy od 1 stycznia 2020). W
tym okresie zawodnicy zobowiązani są do uzyskania przejść lub osiągnięć szczegółowo opisanych w pkt. 2.

8.1. W celu weryfikacji spełniania wymagań do przedłużenia członkowska Zarząd Klubu wystąpi do zawodników
teamu z prośbą o złożenie wykazu przejść skalnych (zał. nr 3) lub wykazu najlepszych wyników w zawodach
(zał. nr 4) z okresu podlegającego weryfikacji oraz oświadczenia dot. regulaminu (zał. nr 2).
8.2. Zawodnicy którzy zostali przyjęci do Team Kotłownia na podstawie członkostwa w Kadrze Narodowej (pkt.
3) są zobowiązani przedłożyć dokumenty poświadczające, że w okresie podlegającym weryfikacji byli
członkami kadry przynajmniej przez 1 rok .
8.3. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie ustalonym przez Zarząd Klubu.
8.4. W przypadku braku spełnienia wymagań lub w przypadku nie złożenia dokumentów w terminie zawodnik
zostanie usunięty z Teamu decyzją Zarządu KW Kotłownia. Zarząd może warunkowo (na wniosek
zawodnika) przedłużyć okres do spełnienia wymagań koniecznych do pozytywnej weryfikacji. Taki
przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
9. Za brak wywiązania się z pkt. 7 regulaminu, zawodnikowi nie przysługuje żadna forma wsparcia ze strony klubu
(pkt 6.1.). Ponadto za brak wywiązania się z pkt. 7 regulaminu zawodnik może zostać usunięty z Teamu KW
Kotłownia decyzją Zarządu KW Kotłownia.

Zarząd KW Kotłownia
Lublin, 24.01.2022

