REGULAMIN ZAWODÓW SPOTOWYCH
Cross Baltic Challenge II
odbywających się w ramach rywalizacji bezpośredniej w dniach:
27.02.2016 (sobota) w godz. 9.00 - 19.00
28.02.2016 (niedziela) w godz. 9.00 - 19.00
w Gdańsku w obiekcie AmberEXPO - Gdańsk, ul Żaglowa 11
podczas targów Fit Festival Sport, Zdrowie i Uroda
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest wydany przez organizatorów: (a) TADEUSZ ZARĘBSKI prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Alkis Tadeusz Zarębski adres głównego miejsca
wykonywania działalności gospodarczej al. Grunwaldzka 229, 80-266 Gdańsk, zwany
dalej Ted Zarebski’sCrossCore i (b) Spółką Akcyjną Międzynarodowe Targi Gdańskie, z
siedzibą w Gdańsku,

80-560, przy ul. Żaglowa 11, wpisanymi do Rejestru Przedsiębiorców

w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000038362, z kapitałem zakładowym 21167700 zł., w pełni opłaconym, zwaną dalej MTG,
reprezentowaną przez: 1. Andrzeja Kasprzaka - Prezesa Zarządu 2. Macieja Glamowskiego
– Wiceprezesa Zarządu zwanych łącznie dalej Organizatorem Imprezy Cross Baltic Challenge
zwanej dalej Imprezą
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza tj. obiekcie AMBEREXPO Gdańsk, ul Żaglowa 11, w szczególności osób biorących czynny udział w Imprezie, zwanych
dalej Uczestnikami i/lub Zawodnikami. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie
trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Za
czynny udział w Imprezie uważa się przystąpienie do rywalizacji, w co najmniej jednej z
rywalizacji
3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się Uczestników Imprezy, w
tym w szczególności postanowienia regulujące:
a) warunki udziału w imprezie;
b) obowiązki uczestników imprezy;
c) uprawnienia uczestników imprezy;
d) odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.

II.

WARUNKI UDZIAŁU W IMPREZIE

1. W dniu zawodów uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
2. Do dnia 11.01.2016r. Uczestnik obowiązany jest do dokonania łącznie następujących
czynności:
a) zgłoszenia swojego udziału w Imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
na stronie www.crosscorebox.pl.
b) wpłacenia wpisowego w kwocie określonej przez organizatora na wskazane
niżejkontabankowe.
W tytule przelewu należy wpisać CROSS BALTIC CHALLENGE. Za datę zapłaty uznaje się
dzień uznania wskazanego wyżej rachunku bankowego.
c) po dokonaniu płatności należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy:
zgloszenia-cross@fit-festival.pl, wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika
3. Wysokość wpisowego jest zmienne w zależności od etapu, w którym bierze udział
uczestnik oraz od terminu uiszczenia i wynosi:
a) w kategorii ELITE: 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za wzięcie udziału w rywalizacji
pośredniej, tj. w kwalifikacjach;
Wpłata na konto:
Krzysztof Ruciński
ul. Stanisława Filipkowskiego 7 lok. 18, 81-578 Gdynia
ING BANK 95 1050 1764 1000 0092 1067 8547
b) w kategorii ELITE:150 zł (słownie sto pięćdziesiąt) w przypadku zakwalifikowania się
doetapu rywalizacji bezpośredniej do dnia 15 stycznia 2016r. – w razie nieuiszczenia w
terminie miejsce Uczestnika zajmuje Uczestnik kwalifikacji z kolejnym najlepszym
wynikiem.
Wpłata na konto:
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Bank PKO BP 70 1440 1345 0000 0000 0193 1498.
c) w kategorii OPEN: 100 zł (słownie sto złotych) w przypadku uiszczenia do dnia
31.12.2015:
Wpłata na konto:
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Bank PKO BP 70 1440 1345 0000 0000 0193 1498.

d) w kategorii OPEN: 150 zł (słownie sto pięćdziesiąt) w przypadku uiszczenia od 01.01.2016
do 31.01.16
Wpłata na konto:
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Bank PKO BP 70 1440 1345 0000 0000 0193 1498.
4. Zgłoszenie zawiera następujące dane i oświadczenia Uczestnika:
a) Imię i Nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) oświadczenie o stanie zdrowia
d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów.
5. Warunkiem czynnego udziału w Imprezie jest łączne spełnienie postanowień punktów II. 1,
2, 3, 4 Regulaminu, oraz w przypadku udziału w kategorii Elite spełnienie ponadto warunków
określonych w punkcie III 1.
6. Na żądanie Organizatora Imprezy Uczestnik jest obowiązany przedstawić dowód spełnienia
warunków określonych w punktach powyżej. W przypadku nie zgodności z danymi w treści
zgłoszenia i/lub braku dowodu wpłaty Organizator Imprezy jest uprawniony do
niedopuszczenia Uczestnika do czynnego udziału w Imprezie.
III.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

1. Zawody rozgrywane będą w trzech Etapach:
a) I ETAP – KWALIFIKACJE, na zasadach rywalizacji pośredniej,

- trwać będą od

1.08.2015r., od godziny 8:00 (poniedziałek) do 11.12.2015r., do godziny 20:00

dla

Uczestników w kategorii Elite,
b) II ETAP (PÓŁFINAŁ) i III ETAP (FINAŁ), na zasadach rywalizacji bezpośredniej –
rozegrane zostaną w następujących terminach:
27.02.2016 (sobota) w godz. 9.00 - 19.00 – zawody indywidualne w kategoriach OPEN
kobiet i mężczyzn;
28.02.2016 (niedziela) w godz. 9.00 - 19.00 – zawody indywidualne w kategoriach ELITE
kobiet i mężczyzn;
2. Kwalifikacje będą obejmowały dwa W.O.D. dla Kategorii Elite. W.O.D. Kwalifikacyjne
zostaną ogłoszone na stronie Organizatora i stronie wydarzenia na Facebooku dnia 30
listopada 2015r. Do KWALIFIKACJI może przystąpić każdy, kto spełni warunki niniejszego
Regulaminu i zarejestruje się poprawnie na stronie Organizatora oraz nagra i prześle filmy lub

link z filmami z wykonanymi W.O.D. kwalifikacyjnymi zgodnie z warunkami określonymi
w załączniku nr 1 (kategoria Elite). W kategorii Open o zakwalifikowaniu decyduje kolejność
zgłoszeń. Lista zakwalifikowanych oraz wyniki kwalifikacji zostaną podane 2 stycznia 2016r.
Z ETAPU I w kategorii ELITE kwalifikuje się do ETAPU II - PÓŁFINAŁU Cross Baltic
Challenge IInajlepszych 30 kobiet i 50 mężczyzn.
Z ETAPU II Kwalifikuje się do ETAPU III
- w kategorii ELITE kwalifikuje się najlepszych 16 kobiet i 24 mężczyzn
Z ETAPU III Kwalifikuje się do FINAŁU Cross Baltic Challenge II:
- w kategorii ELITE kwalifikuje się najlepszych: 8 kobiet i 8 mężczyzn.
W ETAPIE I – w kategorii OPEN bierze udział : 70 kobiet i 130 mężczyzn.
Z ETAPU I Kwalifikuje się do ETAPU II PÓŁFINAŁU:
- w kategorii OPEN kwalifikuje się najlepszych 30 kobiet i 50 mężczyzn
Z ETAPU I Kwalifikuje się do FINAŁU Cross Baltic Challenge II:
- w kategorii OPEN kwalifikuje się najlepszych 8 kobiet i 8 mężczyzn.
3. W ramach rywalizacji bezpośredniej – ETAP II i III – Cross Baltic Challenge II uczestnicy
będą mieli za zadanie wykonanie wyznaczonych zadań (każdy z nich określany mianem
"WOD"). W.O.D. FINAŁOWY zostanie podane po zakończeniu ETAPU II i ogłoszeniu
wyników zakwalifikowanych do FINAŁU Uczestników. W FINALE zostaną wyłonieni
Zwycięzcy Wszystkich Kategorii Cross Baltic Challenge II, a wyniki zostaną ogłoszone
bezpośrednio po podsumowaniu wyników przez Sędziów Zawodów.
Opisy W.O.D. zostaną podane osobiście wszystkim uczestnikom na miejscu rozgrywek.
Opisy W.O.D. będą zawierały następujące informacje (zbiorowo "Kryteria W.O.D."):
a) wymagane zestawy ruchów, w tym początkowe i końcowe zakresy ruchów, jak również
techniki, akcesoria i/lub sprzęt zabroniony;
b) wymaganą liczbę powtórzeń i/lub schematów powtórzeń;
c) wymagany sprzęt (gdzie stosowane);
d) wymaganą wagę w kg (gdzie stosowane);
e) limit czasowy.
4. Uczestnicy Imprezy będą dzieleni na następujące grupy:
a) kobiety (K);
b) mężczyźni (M).
5. W każdej grupie będą dwie kategorie:
a) OPEN;
b) ELITE

6. Uczestnicy nie będą dzieleni na kategorie wagowe.
7. Suma zdobytych punktów z wszystkich WOD-ów określi zwycięzców w poszczególnych
grupach i kategoriach zawodów.
8. Występy Uczestników oceniać będą sędziowie wyznaczeni przez Organizatora Imprezy.
9. Uczestnicy są zobowiązani do występowania podczas zawodów w koszulce typu t-shirt
nieodpłatnie wydanej Uczestnikom przez Organizatora Imprezy.
10. Nagrody rzeczowe przyznane zostaną w każdej grupie określonej w treści punktu III.2 w
kategoriach określonych w punkcie III.3 za zajęcie od I do VIII miejsca.
11. Nagrody pieniężne przyznane zostaną w każdej grupie określonej w treści punktu III.2 w
kategorii ELITE określonej w punkcie III.3 za zajęcie I, II i III miejsca.
12. Zwycięzcy w poszczególnych WOD-ach otrzymają wyróżnienia w formie nagród
rzeczowych.
13. Nagrody pieniężne i wygrane rzeczowe zostaną pomniejszone i/lub zostaną od nich
odprowadzone podatki w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa. Zwycięzcy są obowiązani do podania danych umożliwiających prawidłowe
odprowadzenie należnych podatków.
IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora Imprezy.
2. Organizator Imprezy nie zapewnia Uczestnikom sprzętu treningowego i startowego.
3. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne wpisane przez nich w formularzu
zgłoszeniowym są kompletne i zgodne z prawdą.
4. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i wypadki
podczas Imprezy spowodowane z winy uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe
zaistniałe podczas przygotowania do występu i występu Uczestnika.
5. Każdy Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność. Przekazanie
Organizatorowi Imprezy prawidłowo wypełnionego zgłoszenia oznacza, że Uczestnik
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w
Imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko.
6. Organizator Imprezy oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego
upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą

odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią
przed, w trakcie lub po Imprezie.
7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie
szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Imprezy oraz osobom trzecim.
8. Organizator Imprezy nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem
Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności oraz nie jest
zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tym związanych.
9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków
uczestnictwa. Przesłanie formularza zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie się przez
Uczestnika z warunkami regulaminu i uczestnictwa w Imprezie oraz oznacza ich pełną
akceptację.
10. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Imprezy oraz na
publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
11. Organizator Imprezy oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku,
wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie,
przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę i
wydarzenia towarzyszące Imprezie (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).
Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności
wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych
poszczególnych Uczestników.
12. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia uczestnika z przestrzegania zasad
określonych przez Organizatora Imprezy w w/w dokumencie.
13. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora. Wszelkie zmiany
regulaminu zostaną podane do wiadomości poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej
www.crosscorebox.pl.
14. Decyzje Organizatora Imprezy oraz Sędziów mają charakter ostateczny i nie przysługuje
od nich odwołanie.
15. Potwierdzenie świadomości ryzyka oraz konieczności właściwego postępowania.
BIORĄC UDZIAŁ W IMPREZIE POTWIERDZASZ, ŻE ROZUMIESZ I JESTEŚ
ŚWIADOMY/A

FAKTU,

IŻ

ODBYWAJĄCE

SIĘ

W

TRAKCIE

IMPREZY

KONKURENCJE SPORTOWE NIE SĄ POZBAWIONE NIEBEZPIECZEŃSTW I

RYZYKA, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, DOZNANIA POWAŻNEGO URAZU,
ŚMIERCI LUB USZKODZENIA MIENIA. ROZUMIESZ, ŻE ODBYWAJĄCE SIĘ W
TRAKCIE IMPREZY KONKURENCJE SPORTOWE WYMAGAJĄ DUŻEGO NAKŁADU
WYSIŁKU I Z ZASADY SĄ BARDZO INTENSYWNE, POWODUJĄC MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE TWOJEGO UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO, SIŁY, KONDYCJI,
ELASTYCZNOŚCI,

SZYBKOŚCI,

MOCY,

KOORDYNACJI,

ŻWAWOŚCI,

RÓWNOWAGI I PRECYZJI; PRZEJMUJESZ NA SIEBIE CAŁE RYZYKO I
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY, KOSZTY LUB SZKODY ZWIĄZANE Z
UDZIAŁEM W IMPREZIE.

Załącznik nr 1
Warunki nagrywania i oceny filmów z W.O.D. kwalifikacyjnymi kategorii Elite:
1.

Każdy Uczestnik przystępujący do udziału w rywalizacji pośredniej poprze wykonanie
W.O.D. kwalifikacyjnych ma obowiązek nagrać swoją próbę wykonania zadania, która
jest potwierdzeniem osiągniętego wyniku;

2.

Film należy nagrać i przesłać Organizatorowi Imprezy lub umieścić na YOUTUBE pod
nazwą według „Cross Baltic Challenge II imię i nazwisko WOD I lub WOD II” i podać
Organizatorowi Imprezy link do filmu. Czynności te muszą zostać wykonane do dnia 11
grudnia 2015r.;

3.

Organizator Imprezy i Sędzia Główny zawodów nie akceptują przesłanych wyników
bez dokumentującego ich nagrania.

4.

Informacje o wyniku majązawierać:

5.

Wykonaną próbę należy tak nagrać, aby jej weryfikacja nie budziła zastrzeżeń i
wątpliwości, co do prawidłowości wykonanych ruchów (standardów ćwiczeń), a za
jakość przesłanego filmu odpowiada sam Uczestnik.

6.

Na początku Filmu Uczestnik podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko), Kategorię
Startową.Jeśli w W.O.D. używany jest sprzęt lub wymagana jest określona zmierzona
odległość lub wysokość, to należy to nagrać, pokazując rodzaj, długość i/lub wagę. Po
prezentacji sprzęt powinien być cały czas widoczny w kadrze, tak jak i zegar lub inne
urządzenie do pomiaru czasu, weryfikujące czas wykonania zadania.

7.

Organizator Imprezy i Sędzia Główny zawodów zastrzega sobie możliwość nie
zaliczenia wyniku, jeśli podczas weryfikacji filmu, stwierdzi 5 kolejno zaliczonych
ruchów nieprawidłowych lub nie wykonano prawidłowo punktur 5. i 6. powyżej.

8.

Nagranie nie może być modyfikowane ( musi być nagrane jednym ciągiem).

9.

Nagrania video nie mogą zawierać: materiałów, które naruszają lub łamią prawa innych
osób, w tym, lecz nie wyłącznie, prawo do prywatności, prawo do wizerunku, prawa
autorskiego
obsceniczne,

oraz

własności

nacechowane

intelektualnej;Materiałów,
nienawiścią,

o

które

charakterze

są

niestosowne,

dyskryminacyjnym,

niedozwolone, zniesławiające, oszczercze lub szkalujące;
10.

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczenie nagrania na
YOUTUBE oraz spełnienie wymagań technicznych tego serwisu.

11.

Na koniec każdego treningu – W.O.D. Sędziowie dokonają podsumowania oceny
uczestników, w oparciu o Kryteria wykonywanych ćwiczeń. Organizator zastrzega

sobie prawo do podjęcia wszelkich kroków, jakie uzna za stosowne w celu zapewnienia
rzetelnego i sprawiedliwego przebiegu Imprezy. Główny Sędzia sporządzi ranking
wyników poszczególnych uczestników zgodnie z Formatem Wyników, w celu
wyłonienia uczestników, którzy kwalifikują się do przejścia do następnego etapu lub
zostaną ogłoszeni, jako zwycięzcy.

