ORGANIZATOR:
Organizatorem zawodów jest OCR VILLAGE ul. Zrębska 39 Biskupice,
Częstochowa
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
01.03. - 30.09.2020r. (7 miesięcy)
Biskupice ul. Zrębska 39 „Sokole Ranczo”
CEL IMPREZY:
- Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia
- Sprawdzanie własnych możliwości fizycznych i psychicznych
- Pokonywanie własnych słabości
- Wyłonienie najlepszych zawodników
- Promowanie miejsca zawodów – toru treningowego OCR Village
UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą uczestniczyć:
- Osoby powyżej 18 roku życia, nie mające przeciwskazań
zdrowotnych, które dokonają rejestracji: wypełnią formularz, opłacą
wpisowe, podpiszą oświadczenie o starcie na własną
odpowiedzialność
PRZESZKODY / Wyzwania:
Informacje o przeszkodach będą znajdowały się na facebook'u „OCR
Village”
– Burpee: w wyzwaniach mogą pojawiać się burpees do wykonania.
Należy pamiętać, aby wykonać je dokładnie i poprawnie z wyraźnym
wyskokiem i klaśnięciem nad głową. W przypadku wykonania tego
elementu nieprawidłowo może zostać naliczony dodatkowy czas
karny lub niezaliczenie startu w przypadku rażącego braku poprawnej
techniki.
– Każdą przeszkodę należy pokonać bez dotykania podłoża
(przypadkowe dotknięcia się nie liczą) Jeśli zawodnik popełni błąd,
powinien powtórzyć jeszcze raz całą przeszkodę.
Liczba powtórzeń jest nieograniczona.
ZAPISY I OPŁATY:

- Brak limitu zawodników biorących udział w Mistrzostwach OCR
Village.
- Warunkiem udziału w mistrzostwach jest: wypełnienie po każdym
etapie formularza, który znajduje się na stronie
www.ocrvillage.pl/mistrzostwa oraz udokumentowanie swojego biegu
na nagraniu wideo.
- Koszt udziału w mistrzostwach OCR Village: opłata wejścia na tor
zgodnie z cennikiem zawartym na stronie www.ocrvillage.pl
- Mistrzostwa trwają przez 7 miesięcy od marca do września 2020r.
- W każdy miesiącu będzie do pokonania inna trasa
- Kilka dni przed otwarciem każdego wyzwania zostanie
opublikowana na fanpage'u „OCR Village” trasa, która będzie
obowiązywała w danym miesiącu.
- wszyscy uczestnicy są klasyfikowani w tej samej kategorii. Zarówno
mężczyźni oraz kobiety mają wspólną klasyfikacje. Dla kobiet
przewidziane są uproszczenia na trasie każdego wyzwania, aby
poziom trudności był porównywalny.
- Całość wyzwania powinna być dokładnie nagrana oraz zachowana
do ewentualnego okazania (10 najlepszych osób zawsze musi
przedstawić nagranie) – będą o to poproszone po ustaleniu
najlepszej 10 w danym miesiącu.
PUNKTACJA:
- W każdym miesiącu 10 najlepszych zawodników otrzyma
przypisane do danego miejsca punkty, które będą sumowane z
miesiąca na miesiąc.
- Po 7 miesiącach punkty będą zliczone i na tej podstawie zostanie
wytypowanych 10 najlepszych zawodników.
- Do całości punktów wlicza się 6 najlepszych czasów danego
zawodnika. Najsłabszy wynik, lub jego brak nie będzie brany pod
uwagę.
Punkty:
1 – 15pkt
2 – 12pkt
3 – 10pkt
4 – 7pkt

5 – 6pkt
6 – 5pkt
7 – 4pkt
8 – 3pkt
9 – 2pkt
10 – 1pkt
DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW:
- Główna dekoracja odbędzie się dla 1 kategorii: wszyscy zawodnicy
są klasyfikowani wspólnie, bez podziału na płeć
- 3 najlepszych uczestników otrzyma nagrody pieniężne oraz
rzeczowe.
- nagrody rzeczowe dla pierwszej 10 najlepszych zawodników
- Planowane są również wyróżnienia dla kategorii Masters, kobiet i
mężczyzn z osobna.
NAGRODY:
1 miejsce – 10 000 zł + nagrody rzeczowe od sponsorów
2 miejsce – 3 000 zł + nagrody rzeczowe od sponsorów
3 miejsce – 1 000 zł + nagrody rzeczowe od sponsorów
4-10 miejsce – nagrody rzeczowe od sponsorów
- Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania nagród w
przypadku nie stawienia się zawodnika na dekoracji. Nie ma
możliwości odbioru nagród przez inną osobę, ani odbioru w
późniejszym terminie lub wysyłki.
- Ze względu na brak określonego terminu w którym ostatniego
miesiąca zawodnicy będą podejmować się wyzwania, ceremonia
rozdania nagród odbędzie się do 30 dni od zakończenia Mistrzostw
(w najbardziej dogodnym dla wszystkich terminie).
- Dla każdego zawodnika który przynajmniej raz zajmie pozycję w
pierwszej 3, przeznaczony jest jeden pamiątkowy medal OCR Village
- Każdego miesiąca pierwsza 3 otrzyma nagrody rzeczowe od
sponsorów (będą one przekazane przy następnej wizycie w OCR
Village)

BEZPIECZEŃSTWO:
- W biegu nie mogą wziąć udziału osoby będące pod wpływem
alkoholu, czy środków odurzających.
- Zabrania się używania butów z kolcami, klejów lub innych substancji
do rąk (za wyjątkiem magnezji)
- Uczestnik powinien być świadomy, że bierze udział w imprezie o
charakterze ekstremalnym i na skutek startu mogą się u niego
pojawić zadrapania, otarcia, rany, przemoczenie, hipotermia, czy
kontuzje.
- Dla własnego bezpieczeństwa Uczestnik powinien posiadać
ubezpieczenie.
- Uczestnik startuje w biegu na własną odpowiedzialność.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
- Administratorem danych osobowych jest Organizator, któremu są
one niezbędne w celu przeprowadzenia imprezy.
- Przetwarzanie danych osobowych obejmuje również publikację
imienia i nazwiska, roku urodzenia, miejsca zamieszkania.
- Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane oraz
wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem.
- Niepodanie danych lub nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie
jest równoznaczne z usunięciem z listy startowej.

INNE:
- Podczas biegu zabrania się pomocy zawodnikowi z zewnątrz
(przekazywanie napojów, żeli energetycznych, batonów, magnezji
itp.), a także pomocy przy pokonywaniu przeszkód. Nie zastosowanie
się do przepisu będzie skutkowało brakiem zaliczenia.
- Zawodnik może podejść do przeszkody dowolną ilość razy tak, aby
wykonać ją w całości i poprawnie.
- Zawodnik przeszkodę musi pokonać samodzielnie. Zabrania się
pomocy przez innego Uczestnika.

- Uczestnicy odpowiadają majątkowo za wszelkie powstałe szkody
wyrządzone organizatorowi, a także uczestnikom podczas imprezy.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu i przebiegu
imprez z przyczyn nie zależnych ( np.: nagłe załamanie pogody).

