REGULAMIN
RYWALIZACJA O MISTRZA/MISTRZYNIĘ
TRASY MTB Walim Cross Country
(rejestr wyników na STRAVA)
1. Rywalizacja polega na jak najszybszym przejechaniu trasy (segmentu).
2. Miejsce: segment wyznaczony przez organizatora zlokalizowany jest na odcinku
trasy MTB Walim Cross Country.
3. Termin: od uruchomienia aplikacji do ostatecznego ogłoszenia wyników.
4. Rywalizacja odbywa się w dowolnym dniu na w/w trasie bez zgłaszania tego faktu
do organizatora.
5. Początek i koniec segmentu oznaczony będzie tabliczkami STRAVA które będą
wyznaczały początek i koniec segmentu (dokonania pomiaru).
6. Udział w rywalizacji mogą wziąć wszyscy bez limitu czasu.
7. Początek i koniec segmentu należy przekroczyć wraz z rowerem samodzielnie.
Zabronione jest przebiegnięcie / przejście segmentu bez roweru lub przy pomocy
urządzeń elektrycznych czy wspomagania z zewnątrz (np. podciąganie czy pomoc
osób postronnych).
8. Aby wziąć udział w rywalizacji wymagane jest posiadanie urządzenia z funkcją GPS
i z dostępem do aplikacji Strava (wystarczy wersja podstawowa).
9. Zwycięzcami rywalizacji będą: Mężczyzna i Kobieta, którzy w najkrótszym czasie
pokonają wyznaczony przez Organizatora rywalizacji segment.
10.Aktywności, które zostaną udostępnione w aplikacjach po podanym terminie nie
będą brane pod uwagę.
11.Organizator nie odpowiada za ewentualne problemy z GPS. Jeśli segment został
pokonany prawidłowo, a urządzenie zgubi sygnał i nie pokaże poprawnie
pokonanego segmentu, aktywność nie zostanie uwzględniona. Kluczowe jest
zaliczenie segmentu w aplikacji Strava.
12.Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, które zostaną wręczone na najbliższych
zawodach XC lub przesłane pocztą.
13.Wyniki rywalizacji będą ogłoszone sukcesywnie na portalu Facebook z podaniem
zajmowanego miejsca, czasu przejazdu i danych udostępnionych przez każdego
uczestnika w aplikacji Strava.
14.Udział w rywalizacji jest bezpłatny.
15.Organizator nie ubezpiecza uczestników rywalizacji.
16.Uczestnicy biorą udział w rywalizacji na własną odpowiedzialność.
17.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
spowodowane z winy Uczestnika (np. nieumiejętnym pokonywaniem przeszkód).
18.Każdy biorący udział w rywalizacji automatycznie akceptuje postanowienia
regulaminu.
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