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Summer Challenge Throwdown 2020 – SÚBOR PRAVIDIEL 
 

Každý účastník súťaže „Summer Challenge Throwdown“ si musí byť bezpodmienečne vedomí, že 
registráciou súhlasí s uvedenými pravidlami a zásadami podujatia, vrátane vyplnenia a podpísania 
nasledovného formulára (Waiver) – prevzatie zodpovednosti, súhlas s GDPR, dohoda o oslobodení 
zodpovednosti organizátora. Všetky rozhodnutia na súťaži Summer Challenge Throwdown sú konečné 
a záväzné. 

Individuálna online kvalifikácia na súťaž Summer Challenge Throwdown bude pozostávať z 1 
workoutu, ktorý bude zverejnený na oficiálnej webovej stránke Summer Challenge Throwdown 
http://www.summerchallenge.sk, na facebookovej stránke Summer Challenge Throwdown  . 
Registrácia, kvalifikácia a oficiálny leaderbord bude v spolupráci s www.isturdy.com.  Každý účastník 
musí vykonať svoju kvalifikáciu v rámci CrossFit Box, CrossFit Gym, Crossgym alebo garážový gym a je 
povinný preukázať svoje videá a dosiahnuté skóre online, ktoré následne nahrá na svoj profil na 
http://www.isturdy.com. Všetky videá následne hodnotí tím rozhodcov - Summer Challenge 
Throwdown Judge Team. 
 
Registrácia 

Online registrácia sa spúšťa 03/02/2020, o 08:00 (miestneho času) a trvá do 08/05/2020, 
23:59 (miestneho času). Všetky osobné údaje musia byť zadané jednotlivo pre každého účastníka. 
Uistite sa prosím, že kontakt, 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 kategórie do druhej nebudú po ich 
uvedení možné. Účasť v online kvalifikácií si vyžaduje platenú registráciu. Refundácia 
registračného poplatku sa neposkytuje. 

 
Súťažné kategórie (registračný poplatok) 

RX: 
- RX Muži (17€) 
- RX ženy (17€) 
- Rx Master Muži 35+ (17€) 

SPORT: 
- Sport Muži (17€) 
- Sport Ženy (17€) 
- Sport Master Muži 35+ (17€) 
- Sport Mix dvojice (34€) 

V rámci jednej kategórie je možná len jedna registrácia. Registračný poplatok sa nerefunduje. 
 

 Program Summer Challenge Throwdown má v kompetencii zrušiť kategóriu s počtom 
postupujúcich menej ako 5 danom prípade bude štartovný poplatok  vrátený. V prípade 
malého počtu záujemcov má Summer Challenge Throwdown právo zlúčiť dve kategórie toho 
istého pohlavia. Napríklad, za podmienok zlúčenia kategórie Mužov 18 + RX a Mužov 35 + RX 
nebude štartovný poplatok účastníkom vrátený. 

 Do finále postupuje na konci online kvalifikačného kola celkovo top 120 jednotlivcov, 20 SPORT 
Mix dvojíc. Maximálna kapacita súťaže je 160 atlétov. 

 Dôležité upozornenie: Výhercovia 3 najlepší muži a 3 najlepšie ženy z finále kategórie SPORT 
Summer Challenge Throwdown 2020 postupuje do RX kategórie. 

http://www.summerchallenge.sk/
file:///D:/Práca/CrossFit%20Redoubt/24%20Summer%20Challenge%202020/www.isturdy.com
http://www.isturdy.com/
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Termíny 

 Online registrácia pre jednotlivcov a páry sa spúšťa 3. Februára 2020 o 8:00 hod. (miestneho 
času) a trvá do 10. Mája 2020, 23:59 (miestneho času). 

 V kvalifikácií sa uskutoční 1 kvalifikačný workout, ktorý bude oznámený dňa 27. Apríla 2020, 
08:00 (miestneho času). Všetci športovci musia predložiť svoje skóre do 10. Mája 2020, 23:59 
(miestneho času). Športovci môžu opakovať tréning toľkokrát, koľko si želajú a finálne skóre 
spolu s video linkom si následne nahrajú do svojho profilu na www.isturdy.com. 

 Úprava alebo opätovné predloženie skóre workoutu nebude po uplynutí doby konečného 
termínu možná. 

 120 najlepších jednotlivcov a 20 SPORT Mix dvojíc postupuje do finále, ktoré sa bude konať v 
Nových Zámkoch 20. Júna 2020 

 Rozpis dátumov finálového kola: 20. Júna 2020 finálové kolo pre všetky kategórie. 
 
Overovanie kvalifikačných workoutov 

 Všetci individuálni športovci musia spĺňať svoje kvalifikácie v rámci CrossFit Box, CrossFit Gym, 
Crossgym alebo garážový gym a odoslať svoje videá online. Všetky videá budú prehliadnuté 
tímom Summer Challenge Throwdown 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 v profile atléta na crossfitizer.com. Dávajte 
prosím pozor, všetky videá musia mať nastavenú ochranu súkromia na verejné nastavenie! 

 Športovci musia dodržiavať všetky pokyny pre kvalifikačné video poskytnuté tímom Summer 
Challenge Throwdown. 

 Zabezpečenie včasného a úspešného podania svojho tréningu je výhradnou zodpovednosťou 
účastníka. Neúplné prihlášky nebudú akceptované. 

 Rozhodcovská skupina Summer Challenge Throwdown Judge Team si vyhradzuje právo 
schváliť, alebo zamietnuť akékoľvek video bez predchádzajúceho varovania. 

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

 
Bodovanie 

 Webová stránka Summer Challenge Throwdown bude mať len jednu oficiálnu tabuľku 
(leaderboard) pre online atlétov ako aj finalistov a to cez portál www.isturdy.com 

 Vo finále, ktoré sa bude konať 20. Júna 2020, začínajú všetci športovci nulovými (0) bodmi. V 
záverečnom WORKOUTE sa body z predchádzajúcich finálových workoutov prepočítavajú na 
základe poradia športovcov. 

 
Postup 

 Na konci online kvalifikácie postupuje do finále celkovo 120 športovcov a 20 SPORT mix párov. 

 Kvalifikovaní športovci sa budú musieť až do vyhlásenia TBA vyjadriť, či svoje umiestnenie 
prijímajú a zakúpia si svoj pretekársky lístok(štartovný poplatok) do finálového kola. V prípade, 
že ho neprijme a po uplynutí 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 a na rozhodnutie hlavného 
organizátora. 

 Summer Challenge Throwdown rozhodcovský tím má v kompetencii rozhodovať o akýchkoľvek 
sporných udalostiach. 

www.isturdy.com
www.isturdy.com
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 Video, fotografie, médiá mobilných telefónov, či iných zdrojov NEPOSKYTUJÚ dôvod zmeny 
rozhodnutí, hodnotení 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 Throwdown na spustenie alebo prevádzku akýchkoľvek akcií 
podporovaných, schválených alebo sponzorovaných programom Summer Challenge 
Throwdown. Rozhodnutie tímu rozhodcov Summer Challenge Throwdown sú konečné. Toto 
právo zahŕňa aj právo odstrániť, alebo diskvalifikovať akéhokoľvek športovca z programu 
Summer Challenge Throwdown, 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 Throwdown 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 Throwdown 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 Throwdown 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. 

 
Antidopingové pravidlá 

 Športovci diskvalifikovaní z CrossFit Games za užívanie látok zvyšujúcich výkon, sa nemôžu 
zúčastniť podujatia Summer Challenge Throwdown pokiaľ je ich zákaz stále v platnosti. 

 Okrem toho má spoločnosť Summer Challenge Throwdown právo požiadať o spoluprácu 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 Throwdown právo vylúčiť ho z podujatia a 
zaniká mu právo na preplatenie poplatku či náhradu škody. 
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Finále 
Atléti a družstvá, ktorí na základe svojich výkonov z online kvalifikácie postúpia do finále 

súťaže, ktoré sa bude konať 20. Júna 2020 absolvujú v mieste konania daný počet workoutov v 
priebehu jedného dňa. 

Summer Challenge Throwdown 2020 bodová tabuľka (Leaderboard) bude počas doby trvania 
kvalifikačných a finálnych workoutov prebiehať v priamom prenose a ich výsledky budú priebežne 
aktualizované. Na záver kvalifikačných a finálnych workoutov získavajú športovci celkové poradie. 
Oficiálny správca registrácie, kvalifikácie a bodovej tabuľky (leaderbord) je 
http://www.isturdy.com. 

 
Maximálna kapacita atlétov, ktorí postúpia do finálového kola v jednotlivých kategóriách: 
20 RX Muži  
20 RX Ženy 
20 RX Masters Muži 35+ 
 

20 SPORT Muži 
20 SPORT Ženy  
20 SPORT Masters Muži 35+ 
20 SPORT Dvojice – 1 Muž + 1 Žena 

 
V prípade, že sa niektoré kategórie budú rušiť z dôvodu nenaplnenia daného počtu, rozšíria sa viac 
vyťažené kategórie. 
 
Štartovný poplatok pre jednotlivé Kategórie: 
RX Category: 

- RX Muži – 40€ 
- RX Ženy – 40€ 
- Rx Masters Muži 35+ – 40€ 

 

SPORT Category: 
- Sport Muži – 40€ 
- Sport Ženy – 40€ 
- Sport Masters Muži 35+ – 40€ 
- Sport Mix dvojice – 80€ 

 
Čo všetko je obsiahnuté v štartovnom poplatku pre atlétov ako bonus: 

- 1x vstup na atléta pre svoj doprovod v hodnote 9€ 
- Štartovná taška od sponzorov a partnerov 
- Pitný režim 
- Súťažný merch ako tričká 
- Free wifi 
- Free stojany na nabíjanie telefónov 
- Prezliekarne a sprchy 

  

http://www.isturdy.com/
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Ceny 
Víťazom RX kategórie Summer Challenge Throwdown 2020 bude poskytnutá celková peňažná 

odmena vo výške 3100€. Okrem toho budú rozdané sponzorské dary v hodnote viac ako 1 500€. 
Bližšie: 

RX Muži 
 1. miesto: 700€, 2. miesto: 300€, 3. miesto: 150€ 
RX Ženy 
 1. miesto: 700€, 2. miesto: 300€, 3. miesto: 150€ 
RX Masters Muži 35+ 
 1. miesto: 500€, 2. miesto: 200€, 3. miesto: 100€ 
 
SPORT Muži 
 1. miesto: Gifts, 2. miesto: Gifts, 3. miesto: Gifts 
SPORT Ženy 
 1. miesto: Gifts, 2. miesto: Gifts, 3. miesto: Gifts 
SPORT Masters Muži 35+ 
 1. miesto: Gifts, 2. miesto: Gifts, 3. miesto: Gifts  
SPORT Mix Dvojice 
 1. miesto: Gifts, 2. miesto: Gifts, 3. miesto: Gifts  

 

 Všetky ceny podliehajú príslušným daniam, zrážkam v súlade s dohodou o čestnom vyhlásení 
o cenách Summer Challenge Throwdown. 

 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 Throwdown. 

 Všetky ceny musia byť prevzaté víťazným športovcom, či tímom na mieste podujatia. V prípade 
potreby odoslania výhry hradí všetky poplatky za prepravu víťaz. 


