Regulamin IV Kill The Devil Hill


1. Organizacja
1. Organizatorem IV Kill The Devil Hill jest Narciarski Klub Sportowy SKI VEGAS STANEK RACE
ACADEMY we współpracy z Urzędem Miasta Karpacz.
2. IV Kill The Devil Hill organizowany jest jako element promocyjny miasta Karpacz.
2. Termin i miejsce
1. Zawody odbędą się w dniu 17 września 2017 roku w Karpaczu, ul. Olimpijska, Skocznia
Orlinek, woj. dolnośląskie.
2. Start następować będzie falami po 20 osób od godziny 10:00 co 15 minut.
3. W pierwszej kolejności startują dzieci, następnie podbieg 200 metrów (bez zbiegu oraz
pływania), kolejno zawodnicy/zawodniczki w kategorii open, następnie osoby w kategorii + 100
kg, a na końcu sztafety,.
4. Długość trasy wynosi 300 metrów i dzieli się na 3 etapy. 1 etap- zbieg 50m 20 stopni
pochylenia + 50m wody o głębokości max 3m, 2 etap- podbieg 140m 32 stopni pochylenia, 3
etap- podbieg 60m 34 stopnie pochylenia.
5. Wyścig finałowy w kategorii open kobiet i mężczyzn zostanie rozegrany jako ostatni.
6. W wyścigu finałowym open mężczyzn brać będą udział zwycięzcy każdej z fal + 8 osób z
najlepszymi czasami.
W wyścigu finałowym open kobiet udział będzie brało 20 kobiet z najlepszymi czasami.
7. Zawodnicy na starcie ustawiają się w określonych przez organizatora falach.
8. Każdy z zawodników drogą mailową i poprzez sms-a zostanie poinformowany, w której fali i o
której godzinie startuje, najpóźniej do 16.09.2017r.
3. Nagrody i klasyfikacje
1. Wszyscy Zawodnicy, którzy ukończą IV Kill The Devil Hill otrzymują na mecie pamiątkowe
medale.
2. Nagrody pieniężne. Suma nagród pieniężnych wynosi 5000 PLN. Za zdobycie miejsca w
klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn IV Kill The Devil Hill:
I miejsce – 750,00 zł
II miejsce – 500,00 zł
III miejsce – 300,00 zł
IV miejsce – 200,00 zł
V miejsce – 150,00 zł
VI miejsce – 100,00 zł
3. Za ustanowienie rekordu trasy zawodnik otrzyma nagrodę dodatkową w wysokości 500
złotych. Obecny rekord trasy wynosi 3’00’’30 mężczyźni i 4’17’’60 kobiety.
4. Warunkiem otrzymania nagród pieniężnych przez zawodnika jest jego obecność podczas
dekoracji zwycięzców.
5. Zdobywcy miejsc I -III w kategorii sztafeta, powyżej 100 kg, bieg bez zbiegu i pływania, dzieci
oraz zawodnicy/ zawodniczki zameldowani w powiecie miasta Karpacz otrzymują puchary i
nagrody rzeczowe.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i
rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
7. Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej i za ustanowienie rekordu trasy zostaną przelane
na konto bankowe podane przez Zawodnika lub zostaną one wręczone w gotówce w dniu
zawodów.

4. Limit czasu
1. Zawodników każdej fali obowiązuje limit czasu wynoszący 14 minut. Czas liczony jest od
momentu rozpoczęcia danej fali.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do
przerwania konkurencji i zejścia z trasy.
5. Uczestnictwo
1. Biuro Zawodów będzie czynne 17 września w godzinach 7:30-9:45. Siedziba Biura Zawodów
znajdować się będzie w namiocie około 50 m obok fosy z wodą.
2. Pakiety należy odebrać osobiście w biurze Zawodów. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze
sobą dokument potwierdzający tożsamości, a w przypadku braku nadanego numeru startowego
na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej zawodów, również dowód wpłaty.
3. W zawodach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które najpóźniej do 17 września 2017r.
ukończą 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować jedynie za pisemną zgodą rodziców/
opiekunów prawnych.
4. Zawodnicy biegu zostaną poproszeni o potwierdzenie tożsamości w Biurze Zawodów poprzez
okazanie dokumentu ze zdjęciem.
5. Zawodników obowiązuje niniejszy regulamin.
6. W Biurze Zawodów Zawodnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.:, chip do
pomiaru czasu mocowany do buta oraz pamiątkową koszulkę.
7. Każdy startujący ma obowiązek startu w koszulce, którą odbierze razem z pakietem.
8. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację Zawodnika.
9. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach nie mają prawa startu w IV Kill The Devil
Hill, aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.
10. Zabrania się startu Zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków
odurzających.
6. Opłaty
1. Każdy Zawodnik ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Opłaty startowe na IV Kill The
Devil Hill wynoszą odpowiednio:
1-100 zapisanych osób – 50 PLN
101-300 osób – 75PLN
W dniu zawodów – 100 PLN
Opłata za start sztafety- 225 PLN
2. Opłatę startową należy uiścić elektronicznie podczas rejestracji.
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie pakietu na inną osobę
do dnia 10 września 2017r. Opłata za przeniesienie pakietu na inną osobę wynosi 25 PLN.

7. HARMONOGRAM IMPREZY:
7:30-9:45 Otwarcie biura zawodów
10:00- Rozpoczęcie zawodów falami:
- Dzieci
- Bez zbiegu i wody
- Zawodnicy/zawodniczki open
- 100 +
- Sztafety

14:00- Biegi finałowe
14:30- Ceremonia wręczenia nagród
8. POMIAR CZASU.
1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
2. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od
przekroczenia linii startu).
3. W wynikach końcowych każdy Zawodnik otrzymuje informację o czasie netto.
4. Oficjalne wyniki zawodów zostaną zamieszczone na stronie www.killthedevilhill.pl
9. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Zawodników będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez
Organizatora, wyłonienia zwycięzców zawodów oraz przyznania i wydania nagród.
2. Dane osobowe Zawodników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.
1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).
3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku
urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
4. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych
oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
niezbędne do udział w zawodach.
6. Akceptując regulamin Zawodnik zezwala na publikację zdjęć i filmów z zawodów z jego
wizerunkiem w celu promocji imprezy.
10. Finansowanie
1. Koszty organizacji IV Kill The Devil Hill pokrywają: Narciarski Klub Sportowy SKIVEGAS STANEK
RACE ACADEMY, Urząd Miasta Karpacz, Sponsorzy i Partnerzy biegu.
11. Postanowienia końcowe
1. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby
bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności
zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych
urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego
przez Organizatora.
2. W czasie trwania zawodów Zawodnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez
osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone
przez Organizatora.
3. Każdy Zawodnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu.
Podpisując ww. oświadczenie, Zawodnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy
medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w
bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
4. Zawodnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne powody o
charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w zawodach oraz że startuje na własną
odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się ze wzmożonym
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z
udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki
ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Zawodnik rozważył i
ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w zawodach, startuje dobrowolnie i

wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje służb medycznych dotyczące kontynuowania
konkurencji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
5. Zapisując się do udziału w zawodach Zawodnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę
na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach
eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do
pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez, udostępniania sponsorom
oraz partnerom IV Kill The Devil Hill w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie,
zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w
prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Organizator
zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub jego przerwania bez podania powodów.
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorowi IV Kill The Devil Hill. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga
Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości
uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w
całości bądź częściowo) zachowują ważność.
11. Kontakt do organizatorów
SPONSORING:
Tomasz +48 783 959 868 tom.stanek@gmx.de
MARKETING:
Marek marek@grupaoak.pl
SOCIAL MEDIA:
Beniamin beniamin@grupaoak.pl
WWW:
Michał michal@grupaoak.pl

