REGULAMIN ZAWODÓW
1. Cele:
- popularyzacja dyscypliny sportowej opartej na koncepcji CrossFit jako formy czynnego
wypoczynku opierającej się na wzroście dziesięciu najważniejszych zdolności motorycznych
- kształtowanie świadomości prozdrowotnej oraz zdrowego stylu życia
2. ORGANIZATORZY:
ATLAS FITNESS CLUB WOJCIECH WIŚNIEWSKI
ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew, tel. 513 360 015,
e-mail: manager@atlasfc.pl, fit@atlasfc.pl , klub@atlasfc.pl,
3. TERMIN i MIEJSCE:
29 czerwca 2019 roku, Amfiteatr przy Atlas Fitness Club Pleszew, ul. Sportowa 4 ( aquapark
Pleszew) start godz. 11.00
4. WOD'Y ATLAS CHALLENGE – wg koncepcji Crossfit podane do wiadomości w dniu
zawodów. Odbędą się cztery WOD'y. Wszyscy uczestnicy biora udział we wszystkich WOD`ach.
Punktacja jest przyznawana w koncepcji zawodów crossfitowych. Wygrywa osoba, która uzyska
najmniejszą ilość punktów za wszystkie WOD`y. Możliwe jest dodanie WOD w przypadku miejsc
ex aequo na zasadzie losowania z puli WOD dodatkowych.
5. UCZESTNICTWO:
W turnieju prawo startu mają kobiety i mężczyźni, zrzeszeni członkowie Atlas Fitness Club,którzy
ukończyli 16 rok życia oraz opłacą wpisowe. Opłacenie wpisowego jest potwierdzeniem
zapoznania się i akceptacji regulaminu jak również deklaracją o starcie na własną odpowiedzialność.
Zawodnik odbierając numer startowy akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Ustalony
został limit 30 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która przesłała zgłoszenie oraz
dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 30 osób lista
startowa zostaje zamknięta. Zawodnicy powyżej 18 roku życia uczestniczą na własną
odpowiedzialność. (Zawodnicy powinni przedstawić zaświadczenia lekarskie o zdolności do
udziału w sportach ekstremalnych lub oświadczenie udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w
wieku 16-18 lat (które w dniu zawodów tj. 29 czerwca 2019 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości)
zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich
podpisem i nr PESEL.
6. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Zgłoszenia do dnia 20.06.2019r. na adres fit@atlasfc.pl z następującymi danymi:
imię i nazwisko
płeć
data urodzenia
klub, telefon, mail, dane adresowe
potwierdzenie opłaty startowej
Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko osobiście w biurze zawodów tj. recepcja atlas
fitness club ul. sportowa 4, 63-300 Pleszew. W przypadku dużej ilości takich zgłoszeń organizator
nie gwarantuje pełnego pakietu startowego i przyjęcia wszystkich zainteresowanych.
Weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie
numerów startowych odbywać się będzie 28 czerwca w godzinach 8.00 do 22.00 oraz 29 czerwca
2019r. roku w godz. 09.00 – 10.00 w Biurze Zawodów.
7. OPŁATA STARTOWA:
Wpłaty przyjmowane będą elektronicznie na konto Organizatora ATLAS FITNESS CLUB
WOJCIECH WIŚNIEWSKI ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin, PKO BP SA oddział 1 w Jarocinie nr

23 1020 2212 0000 5102 0282 8283
Tytuł wpłaty: opłata startowa CROSS TEST Atlas oraz imię i nazwisko startującego.
Wysokość opłaty do 15.06.2019r to 35 PLN
Po tym terminie opłata wynosi 55 zł i będzie można jej dokonać jedynie gotówką w recepcji klubu.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
8. KLASYFIKACJE:
- klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn z klubu atlas
9. KOMUNIKAT:
Komunikat i zdjęcia z imprezy dostępne będą natychmiast on-line na funpage ATLAS FITNESS
CLUB i na stronie www.atlasfc.pl, Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w
materiałach reklamowych zawodów /komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe
10. NAGRODY:
Zwycięzcy (kobieta i mężczyzna) turnieju otrzymają puchar „mistrza zawodów”. Pozostali
uczestnicy medale. Osoby z pierwszym, drugim i trzecim miejscem otrzymają nagdory rzeczowe.
Organizatorzy planują losowanie nagród niespodzianek wśród wszystkich, którzy ukończą WOD-y.
Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się po zawodach.
Regulamin losowania nagród rzeczowych zostanie ogłoszony w dniu zawodów.
11. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE:
- Pomiar czasu, poprawności wykonywania ćwiczeń i ilości wymaganych powtórzeń powierzony
jest indywidualnym sędziom przydzielonym do każdego zawodnika.
- Organizatorzy zapewniają napoje na starcie i mecie oraz posiłek regeneracyjny po turnieju.
-W przypadku stwierdzenia przez sędziego skrócenia trasy przez uczestnika, wykonanie
nieprawidłowo powtórzeń lub niezgodnych z wymogami zawodnik otrzymuje NO REP i powinien
powtórzyć sędziowany element
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Uczestnik rejestrując się do turnieju przyjmuje do wiadomości, że udział w zmaganiach wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze
majątkowym oraz oświadcza iż nie będzie występował o żadne odszkodowania z tego tytułu.
Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek
strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w w/w imprezie.
Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas
udziału w imprezie sportowej.
Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz.
926, ze zm.).
Protesty rozstrzyga Dyrektor turnieju - decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą
rozpatrywane w czasie 48 godzin, można je składać bezpośrednio po zakończeniu WOD.
Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania i na terenie zawodów
Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione
podczas imprezy
Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy, szatnię
i toalety.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
Zastrzegamy sobie prawo zmian w Regulaminie.
12. PAKIET STARTOWY:
- napój , posiłek regeneracyjny po ukończeniu

13. W przypadku pytań prosimy o kontakt: Wojciech Wiśniewski – dyrektor turnieju,
manager@atlasfc.pl, 502 524 766 lub Adrian Józefiak – sędzia główny

