Uvjeti i pravila
Informacije za vozače

CHALLENGE TOUR

Zagreb – 04.07.2020.
Rijeka – 11.07.2020.
Varaždin – 29.08.2020.
Organizator
Organizator Challenge Tour Zagreb, Challenge Tour Rijeka, Challenge
Tour Varaždin (u daljenjem tekstu događaj) je udruga Pannonian, Cara
Hadrijana 5, 31000 Osijek.

Registracija
Cijena registracije za Challenge Tour (Zagreb, Rijeka, Varaždin):
•

Online - registracija putem web stranice – 0 HRK

•

Onsite - registracija na licu mjesta – 70 HRK

Online registracija se obavljaju putem web stranice
https://pannonian.hr/sport/tour/ (obrazac za prijavu mora se
ispuniti online).
Za maloljetnike je potrebno roditeljsko dopuštenje i mora se poslati
na e-mail adresu sport@pannonian.hr .
NAPOMENA: Registracijom na Challenge Tour natjecatelj prihvaća sva
pravila i uvjete propisana od strane organizatora.

Prijava na događaju
Na dan događaja svi natjecatelji obvezni su prijaviti se
organizatoru na licu mjesta. Organizator će pregledati registraciju
i natjecatelj mora potpisati formular za sudjelovanje.
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Uvjeti natjecanja
1) Sudjelujući u ovom događaju prihvaćate sva pravila i uvjete
propisane od strane organizatora.
2) Natjecatelj sudjeluje na vlastitu odgovornost.
3) Natjecatelj mora slijediti upute organizatora.
4) Ne poznavanje pravila ili rasporeda natjecanja ne prihvaća se
kao izgovor od strane natjecatelja ni pod kojim uvjetima.
5) Natjecatelj registracijom na događaj i prijavom na licu mjesta
potvrđuje da nema nikakvih kontraindikacija (medicinskih ili
drugih) za bavljenje sportom i sudjelovanjem na događaju.
6) Natjecatelj sudjelovanjem na događaju prihvaća intervenciju
prve pomoći ako je potrebno.
7) Natjecatelj sudjelovanjem prihvaća da ga organizator i ostali
partneri na događaju:
a. snimaju i/ili fotografiraju
2. Organizator zadržava pravo reproducirati, koristiti i širiti
bez obzira na medij ili sadržaj koji se proizvodi sve foto i
video materijale nastale na događaju. Foto i video materijali
mogu se koristiti u komercijalne i/ili promotivne svrhe.
8) Natjecatelj neće ometati vožnju drugog natjecatelja.
9) Natjecatelj je odgovoran za nabavku i korištenje sigurnosne
opreme.
10)

Natjecatelj je odgovoran da tijekom događaja neće

ugroziti nijednog člana publike ili druge sudionike.
11)

Natjecatelj je odgovoran da ni na koji način neće

naštetiti ugledu organizatora.
12)

Natjecatelj za sudjelovanje na događaju ne može tražiti

ikakvu naknadu ili financijsku korist od strane organizatora
ili bilo kojeg drugog partnera na događaju.
U slučaju kršenja uvjeta natjecanja organizator zadržava pravo
isključiti natjecatelja iz sudjelovanja na događaju, oduzimanje
nagrada/novčanih nagrada koje su možda dodijeljene i zabrane
sudjelovanja na budućim događajima.
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Odricanje odgovornosti
Sudjelovanjem na događaju natjecatelj prihvaća rizik od ozbiljnih
ozljeda ili čak smrti od različitih uzroka (oštećenja opreme,
nezgode s drugim sudionicima, vremenske uvjete ili druge uzroke).
Natjecatelj prije sudjelovanja na događaju mora potpisati formular o
odricanju od odgovornosti.

Discipline
U sklopu događaja Challenge Tour održat će se natjecanja u sljedećim
disciplinama:
•

BMX

•

SKATE

•

INLINE

Kategorije
Natjecatelji nisu podijeljeni u dobne i spolne kategorije. Svi
prijavljeni natjecatelji sudjeluju u istoj kategoriji, ali u
različitim disciplinama.
•

BMX

•

SKATE

•

INLINE

Format natjecanja
Za svaku disciplinu ograničen je broj natjecatelja:
•

BMX – maksimalno 24 natjecatelja

•

SKATE – maksimalno 24 natjecatelja

•

INLINE – maksimalno 24 natjecatelja

NAPOMENA: Prijave funkcioniraju po redoslijedu prijave - „first come
first served“.
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BMX
•

Natjecatelji su podijeljeni u grupe po 4 vozača

•

Svaki natjecatelj ima pravo na 2 vožnje

•

Svaka vožnja traje 1min

•

Suci će ocijeniti svaku vožnju pojedinačno

•

Bolja vožnja se boduje

•

U slučaju izjednačenog rezultata kod dva natjecatelja boduje
se obje vožnje

SKATE
•

Jam session - 45min
o

Svi natjecatelji imaju pravo nastupiti neograničen broj
puta unutar trajanja jam session-a od 45min

o

Suci boduju natjecatelje tokom 45min trajanja jam
session-a

•

Best trick – 15min
o

Svi natjecatelji imaju pravo sudjelovati na best trick
natjecanju

o

Suci odlučuju o pobjedniku best trick-a

INLINE
•

Jam session - 45min
o

Svi natjecatelji imaju pravo nastupiti neograničen broj
puta unutar trajanja jam session-a od 45min

o

Suci boduju natjecatelje tokom 45min trajanja jam
session-a

•

Best trick – 15min
o

Svi natjecatelji imaju pravo sudjelovati na best trick
natjecanju

o

Suci odlučuju o pobjedniku best trick-a

Kriteriji suđenja
Učinkovitost svakog natjecatelja ocjenuje se prema ukupnom dojmu
uključujući, ali nije ograničeno na:
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- težinu

- stil

- prizemljenja

- visinu

- dosljednost

- korištenje parka

- flow

- raznovrsnost trikova

- izvedba

- originalnost

- kontrola trika

- progresija

- prilagodljivost

- kontrola (bmx-a, skate-a, rola)

Cjelokupna vožnja (nastup) vozača bitan je za ukupno bodovanje, suci
ocjenjuju redoslijed trikova, količinu rizika, rutinu, način na koji
vozač koristi park. U obzir se uzimaju i pogreške poput padova i
zaustavljanja.

Program
SUBOTA – 04.07.2020. / 11.07.2020. / 29.08.2020.
•

10:00 - 11:00 prijave - check in

•

11:00 - 11:30 athletes briefing

•

12:00 - 13:00 INLINE warm up

•

13:00 - 13:45 INLINE session

•

13:45 - 14:00 INLINE best trick

•

14:00 - 15:00 SKATE warm up

•

15:00 - 15:45 SKATE session

•

15:45 - 16:00 SKATE best trick

•

16:00 - 17:00 BMX warm up

•

17:00 - 18:00 BMX contest

•

18:00 - 18:15 BMX best trick

•

18:30 - 19:00 dodjela nagrada - award ceremony

NAPOMENA: Program je podložan izmjenama, organizator zadržava pravo
izmjene programa u bilo kojem trenutku.
UPUTA: Tijekom dodjele nagrada, upućujemo sve natjecatelje kao i
ostale sudionike da se ne zadržavaju na lokaciji izvan svoje
discipline već da se rašire po prostoru u svojstvu gledatelja
zadržavajući propisani razmak od 1,5 metara.
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Nagrade
Challenge Tour
BMX
1. 1.000 HRK
2. 500 HRK
3. 300 HRK

SKATE
1. 1.000 HRK
2. 500 HRK
3. 300 HRK

INLINE
1. 1.000 HRK
2. 500 HRK
3. 300 HRK

Izmjene vezane uz događaj
Organizator zadržava pravo izmjene programa, nagradnog fonda i/ili
pravila i uvjeta događaja.
Organizator zadržava pravo odgađanja ili otkazivanja događaja bez
prethodnog obavještavanja svih sudionika.
Organizator ne pokriva troškove povezane s odgađanjem ili
otkazivanjem događaja.

COVID-19: Preporuke i mjere za sportaše
1. Osobni podaci – organizator zadržava pravo korištenja osobnih
podataka sudionika (ime i prezime, datum rođenja, vrijeme
dolaska i vrijeme odlaska, broj mobitela te vrijeme dolaska i
odlaska) predstavnika organizatora, trenera, instruktora,
voditelja, asistenata i ostalih uključenih osoba potrebnih za
odvijanje sportskog natjecanja.
2. Dnevno mjerenje temperature – svi sudionici uključeni u sustav
natjecanja (sportaši, treneri, instruktori, voditelji,
asistenti i ostali) dužni su prije dolaska na događaj
izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša
od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje
znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove
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bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva), osoba se treba
javiti svom nadređenom liječniku i ne dolaziti na mjesto
održavanja događaja.
3. Raspored – natjecatelji i ostali sudionici uključeni u sustav
natjecanja dužni su pridržavati se rasporeda natjecanja
određenog programom.
4. Konzumacija tekućina - svakom se sportašu i ostalim
sudionicima preporučuje da imaju vlastitu označenu bocu s
tekućinom kao i ostale potrepštine (ručnike, maramice,
dezinficijense) koje moraju biti u torbi označenoj imenom.
Sportašima se preporučuje da koriste isključivo svoju opremu i
drže je na mjestu predviđenom za svoje stvari. Boce za napitke
i ostali otpad nastao tijekom natjecanja odlaže se u za to
predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom vrećicom i
odgovarajućim poklopcem.

Komunikacija
Službena web stranica:
https://pannonian.hr
Društvene mreže:

@PANNONIAN

@PANNONIAN

CHALLENGE

Official Hashtags:
#Pannonian
#PannonianChallenge
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@PANNONIAN

