REGULAMENT COMPETIȚII SPORTIVE
"GRAVITY JUNIOR CLASH 2017"

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI.
1.1. Concursul ”Gravity Junior Clash 2017” (numit în continuare și ”Concursul”) este organizat de
administrația complexului sportiv Gravity Park din Constanța (numită în continuare ”Organizator”).
1.2. Concursul se va derula conform regulilor din prezentul regulament (”Regulamentul”), iar orice
participant la Concurs (”Participant”) se obligă să respecte întocmai acest Regulament.
1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în
perioada desfășurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța Publicul despre aceste
modificări.
ARTICOLUL 2. DURATA, LOCUL DESFĂȘURĂRII, FORMA COMPETIȚIILOR, CRITERII DE JURIZARE, PREMII
2.1. Concursul se va desfășura pe data de 1 iunie 2017, după cum urmează:
 01.06.2017 (sportivii trebuie să fie prezenți în Gravity Park cu cel puțin 30 de minute înainte de
începerea competițiilor la care participă)
09.00 – 11.00 : înscrieri
12.30 – 13.30 : calificări role, skate, trotinete (9-15 ani)
13.40 – 14.30 : calificări role, skate, trotinete (5-8 ani)
15.00 – 16.30 : finale role, skate, trotinete (9-15 ani)
16.40 – 17.30 : finale role, skate, trotinete (5-8 ani)
19.00 – 19.30 : Festivitate de premiere
Calificările se vor desfășura în stil Jam Session pe grupe de câte 4-5 rideri (1 minut de încălzire + 2
minute concurs/ grupă)
Finalele 5-8 ani se vor desfășura în stil Run (1 minut de încălzire + 1 run de 1 minut/ participant)
Finalele 9-15 ani se vor desfășura în stil Run (1 minut de încălzire + 2 run-uri de 1 minut/ participant)

•
•

ATENȚIE!
În funcție de numărul de participanți se pot modifica timpii acordați pentru fiecare grupă/ număr
run-uri, dar și numărul de participanți din fiecare grupă.
Numărul de sportivi calificați pentru fiecare sport va fi în funcție de numărul de sportivi înscriși la
ficare categorie. Numărul minim de calificați este de 3 sportivi, numărul maxim este de 7 sportivi.

2.2. Concursul se va desfășura în complexul sportiv Gravity Park, aflat pe strada Soveja, vis-à-vis de Palatul
Copiilor din Constanța.

ARTICOLUL 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE.
3.1. Pentru ca un Participant să fie înscris în concurs, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele:
 Să dețină legitimație de acces Gravity Park care se obține prin completarea unei declarații pe proprie
răspundere și semnarea de către unul din părinți sau tutorele legal. Chiar dacă participantul deține
legitimație de acces, părintele sau tutorele legal trebuie să fie prezent la înscrierea copilului în
concurs pentru a semna anexa aferentă declarației pe proprie răspundere.
 Să aibă vârsta cuprinsă între 5 și 15 ani.
 Să se înscrie în concurs pe data de 01.06.2017, între 09.00-11.00 la fața locului, în Gravity Park.
 Respectarea regulamentului Gravity Park și purtarea căștii de protecție este obligatorie.
În acest sens, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a descalifica Participanții sau de a nu le accepta înscrierea
în concurs în cazul în care nu respectă aceste condiţii şi de a nu onora solicitările venite din partea
Participanţilor care încalcă condiţiile de organizare a Concursului printrun act de reacredinţă care poate fi
considerat o fraudă, o tentativă de fraudă sau un abuz.

ARTICOLUL 4. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR.
4.1. Jurizarea se va desfășura pe data de 01.06.2017. Juriul va fi format din sportivi practicanți ai sporturilor
extreme. Juriul va fi compus din 2 persoane pentru fiecare categorie de concurs. Juriul va desemna premiile
(Locul 1) pentru categoriile role, skate, trotinete, în funcție de următoarele criterii:
1. Dificultatea trick-urilor – se va urmări amplitudinea (cât de sus se sare), corectitudinea execuției
trick-urilor, gradul de dificultate al trick-urilor executate
2. Stilul – se va urmări flow-ul fiecărui participant (folosirea a cât mai multe elemente din zona de
concurs, numărul de căzături, viteza cu care execută trick-urile)
4.2. Câștigătorii vor fi aleși pe data de 01.06.2017. Anunțul va fi făcut la festivitatea de premiere din aceeași
zi, ora 19.00, în Gravity Park.

ARTICOLUL 5. PREMIILE ȘI ÎNMÂNAREA ACESTORA.
5.1. Premiile vor fi înmânate pe data de 01.06.2017, la ora 19.00, în Gravity Park, la festivitatea de premiere.
5.2. Premiile vor fi acordate în produse după cum urmează:
Concurs skateboarding 5-8 ani
1

Locul 1 (skateboard pentru skatepark+trofeu+diplomă)

2

Mențiuni de participare (diplome)

Concurs skateboarding 9-15 ani
3

Locul 1 (skateboard pentru skatepark+trofeu+diplomă)

4

Mențiuni de participare (diplome)

Concurs role 5-8 ani
5

Locul 1 (role aggressive copii+trofeu+diplomă)

6

Mențiuni de participare (diplome)

Concurs role 9-15 ani
7

Locul 1 (role aggressive+trofeu+diplomă)

8

Mențiuni de participare (diplome)

Concurs trotinete 5-8 ani
9

Locul 1 (trotinetă aggressive+trofeu+diplomă)

10

Mențiuni de participare (diplome)

Concurs trotinete 9-15 ani
11

Locul 1 (trotinetă aggressive+trofeu+diplomă)

12

Mențiuni de participare (diplome)

TOTAL VALOARE PREMII EVENIMENT

3.600,00 lei

ARTICOLUL 6. REGULAMENTUL CONCURSULUI.
6.1. Regulamentul Concursului este afişat şi disponibil gratuit pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa
www.gravitypark.ro/regulament-gjc-2017.pdf, dar și la complexul Gravity Park de pe strada Soveja, vis-a-vis
de Palatul Copiilor pe toată perioada de desfaşurare a evenimentului.
6.2. Simpla participare la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea Integrală şi necondiţionată de
către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Concursul.

Data: 28.05.2017

