I. CEL IMPREZY:
1. Organizacja imprezy biegowej z elementami różnego rodzaju przeszkód
sprawdzających sprawność fizyczną człowieka;
2. Kształtowanie zasad współżycia sportowego wśród społeczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, dążenie do osiągania najwyższego poziomu
sportowego
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Promowanie Zielonej Góry jako miasta wspierającego inicjatywy sportowe,
5. Kreowanie i propagowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w
Polsce.
6. Wyłonienie najsprawniejszych ludzi w Polsce.
II. ORGANIZATOR
Organizatorem wszystkich biegów z cyklu Eliminator OCR jest:
HUSARIA RACE TEAM SP. Z O.O.
OS. SPÓŁDZIELCZE 2/17
31-943 KRAKÓW
NIP 6783177946
III. Termin biegu i miejsce Eliminator OCR
Miejsce: Zielona Góra
Termin: 27 lipca 2019 r. - eliminacje oraz faza pucharowa
28 lipca 2019 r. - Finał Eliminator OCR oraz bieg dla dzieci
IV. PRZESZKODY
1. Na trasie zawodów rozstawione są przeszkody weryfikujące siłę, sprawność i
szybkośćzawodników. Należy je pokonać samodzielnie zgodnie z opisem przeszkody
i wskazań sędziego na przeszkodzie.
2. Nie pokonanie przeszkody powoduje odbycie kary wyznaczonej do danej przeszkody.
V. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział:
1. Dzieci od 4 do 14 lat ( dotyczy Eliminator Kids – czyli biegu dla dzieci) Rywalizacja
dzieci odbywa się w falach według kategorii wiekowych.
2. Osoby od lat 14 (mogą brać udział w wydarzeniu za pisemną zgodą opiekuna
prawnego).
3. Osoby pełnoletnie, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat.

VI. ZASADY ZAPISÓW I OPŁATA STARTOWA
1. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdej imprezy.
2. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza. Dopuszczeni do
startu zostaną zawodnicy, którzy wniosą stosowną opłatę wpisową.
3. Wysokość wpisowego rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu zawodów, o wysokości
wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza
rejestracyjnego.
4. Nie ma możliwości przepisania pakietu startowego online na innego zawodnika.
Można to zrobić jedynie w dniu zawodów za dodatkową opłatą 30 zł(dotyczy każdej
zmiany) Jednak zmianę należy zgłosić osobiście w biurze zawodów lub drogą
mailową na dzień przed rozpoczęciem zawodów.
5. Wpłaty należy dokonać w formie elektronicznej za pośrednictwem Blue Media S.A..
Przekierowanie do płatności następuje bezpośrednio po wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego.
6. Istnieje również możliwość zapisów w dniu zawodów. Obowiązuje wtedy opłata
startowa z dnia zawodów podana w cenniku.
7. Osoby, które nie płacą zamówienia do dnia zamknięcia zapisów oraz płatności online
podanego przez Organizatora zostają skreślone z listy startowej i muszą zapisać się na
bieg ponownie w dniu zawodów. Zapisać mogą się do fal, w których pozostało
jeszcze miejsce.
8. Dokonanie płatności powoduje zawarcie umowy z Husaria Race Team. z o.o.
9. Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie (505718792) lub drogą elektroniczną
(biuro@husarz.pl)
VII. REZYGNACJA Z ZAWODÓW:
- Przelew/gotówka/voucher kwotowy - rezygnacja do 14 dni od daty dokonania wpłaty
W terminie 14 dni od opłacenia zamówienia zawodnikowi przysługuje prawo do zwrotu na
konto pełnej opłaty wpisowej, aby ją otrzymać zawodnik musi zgłosić rezygnację z biegu do
14 dni od daty wpłaty na adres mailowy biuro@husarz.pl w treści podając numer
zamówienia, którego dotyczy sprawa oraz dane do przelewu. Do 14 dni po poprawnej
weryfikacji zwrot powinien pojawić się na podanym w mailu koncie. Zawodnik może
również wybrać opcję otrzymania 100% kodu do wykorzystania na kolejny bieg tej samej
rangi z cyklu Eliminator.
- Przelew/gotówka - rezygnacja po upływie 14 dni od daty dokonania wpłaty
Zawodnikowi przysługuje prawo przeniesienia startu na inne zawody cyklu Eliminator OCR.
VIII. DANE OSOBOWE
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
IX. OCHRONA WIZERUNKU

Uczestnicy biegu Eliminator OCR wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z
imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach
promocyjnych biegu.
X KLASYFIKACJA I NAGRODY
Wyróżnienia i nagrody rzeczowe będą przyznawane w następujących kategoriach
1. Kobiety – miejsca I-III,
2. Mężczyźni – miejsca I-III,
XI RYWALIZACJA
1. Zawody składają się z trzech części :eliminacje, faza pucharowa i finał.
2. Zawodnik, który opłacił start przystępuje do części eliminacji. Startują pojedynczo a
klasyfikowani są po uzyskanym czasie.
3. W fazie pucharowej rywalizują parami gdzie osoba, która uzyskała lepszy czas
przechodzi do kolejnej fazy pucharowej.
4. Z fazy pucharowej do finału przechodzi 10 osób.
5. Finał odbywa się na trasie 400 metrów z przeszkodami. Ostatnia osoba na danym
okrążeniu jest eliminowana z dalszej rywalizacji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przesunięcia zawodników do fazy
pucharowej z pominięciem eliminacji.

XII INNE
1. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów
porządkowych i bezpieczeństwa oraz doraźnych zarządzeń Organizatora imprezy lub służb
ochrony.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zagubione przedmioty na
terenie imprezy.
3. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków
odurzających, zachowujące się agresywnie.
4. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu, w szczególności życiu oraz zdrowiu innych osób obecnych na tej imprezie, a
w szczególności przestrzegać niniejszego regulaminu.
5. Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone organizatorowi albo
innym uczestnikom podczas imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprez z przyczyn nie dających
się przewidzieć (np. nagłej zmiany pogody)
7. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z
ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem
ustawionych na trasie przeszkód.

8. Zakazane jest startowanie w butach z kolcami, używania podczas biegu niedozwolonych
substancji klejących, przekazywanie pakietu startowego innemu zawodnikowi bez zgody
Organizatora.
9. Dla każdej imprezy zostanie ustanowiony limit czasowy i podany zostanie w informacjach
startowych na parę dni przed imprezą.

XIII W RAMACH WPISOWEGO UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:
1. Możliwość wzięcia udziału w biegu. Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany
godziny startu i przesunięcia uczestników pomiędzy seriami - informacje o tego typu
sytuacjach zostaną wysłane na podany przy rejestracji adres e-mail.
2. Zestaw startowy.
3. Pamiątkowy medal oraz inny upominek poświadczający fakt ukończenia biegu (pod
warunkiem dotarcia do mety)
XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
2. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na adres:
biuro@husarz.pl

