Summer Challenge 2018 – SÚBOR PRAVIDIEL
Každý účastník programu „Summer Challenge“ musí bezpodmienečne súhlasiť s
uvedenými Pravidlami a Zásadami, vrátane vyplnenia nasledovných formulárov –
Prevzatie Zodpovednosti, Zverejnenie, Dohoda o Oslobodení a Súhlase. Všetky
rozhodnutia programu Summer Challenge sú konečné a záväzné.
Jednotlivé individuálne Online Kvalifikácie pre program Summer Challenge
pozostávajú zo série tréningov, ktoré budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke
Summer Challenge www.summerchallenge.sk. Každý účastník musí vykonať svoju
kvalifikáciu v rámci CrossFit Box, CrossFit Gym alebo Garage a je povinný preukázať
svoje videá online. Všetky videá následne hodnotí tím - Summer Challenge Judge
Team.
Registrácia
Registrácia pre online užívateľov sa spúšťa 01/02/2018, o 09:00 (miestneho času) a
trvá do 17/05/2018, 23:59 (miestneho času). Všetky osobné údaje musia byť zadané
jednotlivo pre každého účastníka. Uistite sa prosím, že kontaktná e-mailová adresa,
ktorá je hlavnou formou našej budúcej komunikácie, je správne uvedená. V prípade
registrácie druhej osoby ,Vás rovnako žiadame o presnosť uvedených údajov.
Opätovné presuny z jednej kvalifikácie na druhú nebudú po ich uvedení možné.

Súťažné kategórie
Individuálni športovci budú súťažiť v nasledujúcich kategóriách:
1) 18+ RX Muži & Ženy
2) 18+ SCALED Muži & Ženy
3) 35+ RX Muži & Ženy (vek: dovŕšených 35 + ku dňu 4. August, 2018)
Tímy športovcov budú súťažiť v nasledujúcich kategóriách:
1) RX tímy pozostávajúce z 2 Mužov + 2 Žien
2) RX Mix Dvojice – 1 Muž + 1 Žena

•

Program Summer Challenge má v kompetencii zrušiť kategóriu s počtom
registrácií menej ako 10. V danom prípade bude registračný poplatok vrátený.
V prípade malého počtu záujemcov má Summer Challenge právo zlúčiť dve
kategórie toho istého pohlavia. Napríklad, za podmienok zlúčenia kategórie
Mužov 18 + RX a Mužov 35 + RX nebude registračný poplatok účastníkom

•

•

vrátený.
Do finále postupuje na konci online kvalifikačných súťaží celkovo 130
jednotlivcov, 10 RX tímov a 10 RX mix dvojíc. Spolu 190 atlétov.
Dôležité upozornenie: 10 najlepších mužov a 5 najlepších žien z finále
kategórie Scaled Summer Challenge 2018 postupuje do elitnej kategórie!

Termíny
•

Online registrácia pre jednotlivcov, tímy a páry sa spúšťa vo štvrtok 1.
februára 2018 o 9:00 hod. (miestneho času) a trvá do 17/05/2018, 23:59
(miestneho času).

•

V individuálnej disciplíne sa uskutočnia 3 kvalifikačné tréningy, ktoré budú
oznámené dňa 18/05/2018, 09:00 (miestneho času). Všetci športovci musia
predložiť svoje skóre do 31.5.2018, 23:59 (miestneho času). Športovci môžu
opakovať tréning toľkokrát, koľko si želajú.

•

Úprava alebo opätovné predloženie skórov tréningov nebude po uplynutí doby
konečného termínu možná.

•

130 najlepších jednotlivcov, 10 Rx tímov a 10 RX mix dvojíc postupuje do
finále, ktoré sa bude konať v Nitre, 3 a 4 Augusta, 2018.

•

Rozpis dátumov finálového kola:
3-4 August 2018, finálové kolo pre všetky kategórie

Overovanie kvalifikačných workoutov
• Všetci individuálni športovci musia spĺňať svoje kvalifikácie v rámci CrossFit
Box, CrossFit Gym alebo Garage a odoslať svoje videá online. Všetky videá
budú prehliadnuté tímom Summer Challenge Judge Team. Videá by mali byť
po nastavení ochrany osobných údajov nahraté na videové web stránky, akými
sú YouTube a Vimeo. Verejný odkaz na toto video je v zápätí zverejnené aj so
skóre. Dávajte prosím pozor, všetky videá musia mať nastavenú ochranu
súkromia na verejné nastavenie!


Športovci musia dodržiavať všetky pokyny pre jednotlivé kvalifikačné videá
poskytnuté tímom Summer Challenge.

• Zabezpečenie včasného a úspešného podania svojho tréningu je výhradnou
zodpovednosťou účastníka. Neúplné prihlášky nebudú akceptované.
• Rozhodcovská skupina Summer Challenge Judge Team si vyhradzuje právo
schváliť, alebo zamietnuť akékoľvek video bez predchádzajúceho varovania.

• Konečné vyhodnotenie všetkých výsledkov bude vykonané tímom Summer
Challenge Judge Team.

Bodovanie


Webová stránka Summer Challenge bude mať len jednu oficiálnu tabuľku
(leaderboard) pre online atlétov ako aj finalistov.



Vo finále, ktoré sa bude konať 3. - 4.augusta 2018, začínajú všetci športovci
nulovými (0) trestnými bodmi. V záverečnom WOD sa trestné body z
predchádzajúcich finálových WOD prepočítavajú na základe poradia
športovcov.

Postup
• Na konci jednotlivých online kvalifikácií postupuje do finále celkovo 130
športovcov, 10 tímov RX a 10 párov RX.
• Kvalifikovaní športovci sa budú musieť až do vyhlásenia TBA vyjadriť, či
svoje umiestnenie prijímajú a zakúpia si svoj pretekársky lístok do finálového
kola. V prípade, že ho neprijme a po ubehnutí tohto času neuhradí svoj
pretekársky lístok, bude jeho miesto vo finále ponúknuté športovcovi, ktorý sa
umiestnil ako ďalší v poradí.
• Divoká karta sa udeľuje len vo výnimočných prípadoch (zdravotné ťažkosti,
zranenia atď.)
Summer Challenge rozhodcovský tím má v kompetencii rozhodovať o
akýchkoľvek sporných udalostiach.
• Video, fotografie, médiá mobilných telefónov, či iných zdrojov
NEPOSKYTUJÚ dôvod zmeny rozhodnutí, skórov alebo zápisov, ktoré boli
schválené rozhodcovským tímom súťaže. Tím rozhodcov môže žiadať
predloženie súvisiacich médií, čo však nezaručuje jeho použitie, alebo
akceptovateľnosť v celkovom rozhodovacom procese.
• Žiadne ustanovenie v týchto pravidlách vrátane Protestov Udalostí, Rozdielov
v Hodnotení, Pohybových predpisov, Posudzovania pohybov by sa nemalo
ponímať ako obmedzovania práva Summer Challenge na spustenie,alebo
prevádzku
akýchkoľvek
akcií
podporovaných,
schválených,alebo
sponzorovaných programom Summer Challenge. Rozhodnutie tímu rozhodcov
Summer Challenge Team a The Summer Challenge sú konečné. Toto právo
zahŕňa aj právo odstrániť, alebo diskvalifikovať akéhokoľvek športovca z
programu Summer Challenge, ktorému bude žiadosť o možnú náhradu či
kompenzáciu zamietnutá.

Pravidlá v prípade vyrovnaného stavu
V prípade vyrovnaného stavu medzi dvomi ,či viacerými účastníkmi platia nasledovné
pravidlá:


Krok 1: Summer Challenge v prvom rade zvažuje, ktorý športovec vyhral
väčšinu workoutov a stáva sa víťazom. V prípade, že je stav naďalej
nerozhodný, pristupuje sa ku kroku č.2.



Krok 2: Summer Challenge zisťuje, ktorý športovec sa umiestňoval na 1.
mieste najčastejšie a sa stáva víťazom. V prípade, že je stav naďalej
nerozhodný, pristupuje sa ku kroku č.3.



Krok 3: Summer Challenge zisťuje, koľkokrát sa daný športovec umiestnil na
druhom mieste. Športovec s najväčším počtom umiestnení na 2. mieste sa
stáva víťazom.. V prípade, že je stav naďalej nerozhodný, prihliada sa k
umiestneniam na 3. mieste, 4 mieste atď.

Drogová politika
Summer Challenge má navyše v prípade požiadavky v kompetencii spolupracovať s
medzinárodnými antidopingovými organizáciami.
Zúčastnení športovci sú povinní spolupracovať a v prípade vyzvania podstúpiť
dopingové testy.
V prípade, že sa účastník odmietne testom podrobiť, má Summer Challenge právo
vylúčiť ho z podujatia a zaniká mu právo na preplatenie poplatku či náhradu škody.
Ceny
Víťazom Summer Challenge 2018 bude poskytnutá celková peňažná odmena vo
výške 8000 euro ZDANENÉ. Okrem toho budú rozdané sponzorské dary v hodnote
viac ako 2 500 euro. Bližšie:

Jednotlivci
RX Muži
1.miesto: 800,- 2.miesto: 300,- 3.miesto: 150,RX Ženy
1.miesto: 800,- 2.miesto: 300,- 3.miesto: 150,-

Scaled Muži
1.miesto: 150,- 2.miesto: Gifts, 3.miesto: Gifts
Scaled Ženy
1.miesto:150,- 2.miesto: Gifts 3.miesto: Gifts
Masters Muži 35+
1.miesto: 500,- 2.miesto: 250,- 3.miesto: Gifts
Masters Ženy 35+
1.miesto: 300,- 2.miesto: 150,- 3.miesto: Gifts

Tímové disciplíny:
RX tímy 2+2
1.miesto: 2000,- 2.miesto: 600,- 3.miesto: 300,RX Dvojice
1.miesto: 850,- 2.miesto: 300,- 3.miesto: Gifts
• Všetky ceny podliehajú príslušným daniam, zrážkam v súlade s dohodou o
čestnom vyhlásení o cenách Summer Challenge.
• Dodatočné ceny môžu byť odovzdané partnermi, sponzormi, alebo vybranými
predajcami. Všetky obdobné ceny podliehajú príslušným daniam a zrážkam v
súlade s dohodou o čestnom vyhlásení o cenách Summer Challenge.
• Všetky ceny musia byť prevzaté víťazným športovcom, či tímom na mieste
podujatia. V prípade potreby odoslania výhry hradí všetky poplatky za
prepravu víťaz.

