CHALLENGESAMORIN SPRINT

[Hier eingeben]

SAMORIN 2020 Propozície

Propozície CHALLENGESAMORIN SPRINT
Názov udalosti

CHALLENGESAMORIN SPRINT
X - BIONIC® SPHERE a. s.
Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, Slovak Republic
triatlon@x-bionicsphere.com

Organizátor

CHALLENGEFAMILY GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 27
92224 Amberg, Germany
thechampionship@challenge-family.com

Dátum a miesto konania,
cestovné informácie

30 máj, Šamorín, Slovensko
Pre informácie o doprave na miesto konania, navštívte:
www.thechampionship.de
Účastníci podujatia môžu štartovať iba v prípade, že majú:
a) licenciu svojej národnej triatlonovej federácie alebo
b) dennu licenciu

Oprávnenosť k účasti

Age groups

Dennú licenciu je možné zakúpiť na mieste preteku na registrácii za 10€
Všetci účastníci sú povinní podpísať na registrácii formulár o účasti na
preteku na vlastnú zodpovednosť “Dohoda o zbavení zodpovednosti a
odškodnení“ ("Release and Waiver of Liability and Indemnification
Agreement")
TM/TW 18 – 29 age 18 to 29
TM/TW 30 – 39 age 30 to 39
TM/TW 40 – 49 age 40 to 49
TM/TW 50+
age 50 +
TM = triathlete male / TW = triathlete female
Číslo za skratkou označuje vekovú skupinu..

Kategórie
Súťažiaci (atléti)

Štafetové tímy

Štartovné

● jednotlivec
● štafeta
V súlade s predpismi ITU, MUSÍ mať pretekár v deň preteku dovŕšených
minimálne 18rokov veku.
V súlade s predpismi ITU, MUSÍ mať pretekár v deň preteku
dovŕšených minimálne 18rokov veku.
Každý štafetový tím sa skladá z plavca, cyklistu a bežca.
Tímy môžu byť v zložení: iba muži, iba ženy, mixes muži aj ženy
Registrácia do 31.12.2019:
49.00€/ jednotlivec
69.00€/štafetový tím
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Registrácia of 01.01.2020 do 31.03.2020:
59.00€/jednotlivec
79.00€/ štafetový tím

Registrácia od.04.2020 do 24.05.2020:
69.00€ /jednotlivec
89.00€/ štafetový tím
Štartovné ďalej zahŕňa:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

darčeky pre pretekárov
vstup na Pasta Party
plavecká čiapka, občerstvenie počas a po preteku
riadenie dopravy
bezpečnostná služba,
lekárska služba,
medajla,
finišerské tričko,
masáže,
finišerský certifikát,
online výsledky,
výsledky štafiet,
rozhodcovia

Registrácia je možná iba online; platba je realizovateľná iba platobnou kartou.
Spôsob platby

Registráciu je možné zrušiť len prostredníctvom formulára Withdrawal Form
Zrušenie registrácie

naa webe www.thechampionship.de, alebo emailom na
thechampionship@challenge-family.com
a) zrušenie registrácie do 31.01.2020: 50% vrátenie ceny registrácie
b) zrušenie registrácie do 29.02.2020: 30% vrátenie ceny registrácie
c) po 1. marci 2020 nebudú registračné poplatky vracané
Na zrušenie registrácie v rámci stanovených storno podmienok nie je potrebné
udanie dôvodu ani lekárska správa.
Po zrušení registrácie nie je možné previesť štartovné na inú osobu
alebo závod.
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Prevod registrácie z jedného účastníka na druhého je možný iba do 1. marca
2020. Na prevod registrácie ste povinní tak urobiť na
thechampionship@challenge-family.com a uviesť dôvod prevodu. Povolenie
prevodu podlieha vyhodnoteniu zo strany organizátora. Po 1. marci nebude
prijatý žiadny prevod.
Za žiadnych okolností nie je možné preniesť vašu registráciu do
nasledujúcich rokov.
Na odložené registrácie sa nevzťahujú žiadne storno podmienky.
Poskytovateľ online registrácie si účtuje dodatočných 7,5% z celkového
registračného poplatku; tento poplatok pokrýva všetky poplatky za platbu
kartou, ako aj dodatočné náklady na medzinárodné bankové transakcie
10,00 EUR za dennú licenciu pre všetkých účastníkov bez licencie národnej
Ďalšie náklady

federácie.
PASTA PARTY
• pre všetkých účastníkov je účasť na PASTA PARTY v cene štartovného.,
• pre doprovod sú lístky k dispozícii:
a) 15.00€ /kus v rámci online registrácie
b) 15.00€ /kus v registračnom office na mieste of 28-30May
Vstup pre deti do 12 rokov zdarma.
Registrovať sa je možné iba online na webe www.thechampionship.de

Registrácia

Akékoľvek bankové poplatky a poplatky za online registračné služby znáša
účastník.
Registrácia sa končí v nedeľu 24. mája 2020 23:59 (miestny čas)
Registrácia na mieste nie je možná.
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