REGULAMENT „CHALLENGE OF THE YEAR” 2019
1. GENERALITATI
 Acest regulament se aplica participantilor la evenimentul „CHALLENGE OF THE YEAR” 2019.
 Evenimentul va avea loc in perioada 1 Aprilie 2019 - 14 Decembrie 2019, conform programului
de la capitolul 2 de mai jos.
 Evenimentul implica trei etape: runde de calificari lunare, trei challenge-uri trimestriale,
Marea finala.
 Organizatorul evenimentului este Stejarii Country Club, in parteneriat cu distribuitorul
produselor Nike.
 „CHALLENGE OF THE YEAR” este un eveniment cu probe sportive, specifice activitatii de
fitness, la care pot concura toti membrii Stejarii Country Club cu varste de peste 18 ani care
detin un abonament valabil la data desfasurarii etapei la care participa.
 Numarul participantilor este nelimitat, concursul fiind adresat atat femeilor, cat si barbatilor.
In cadrul evenimentului se vor inregistra clasamente separate pentru fiecare gen: Challenge
pentru barbati si pentru femei, iar in anumite cazuri, dar nu ca regula, vor exista chiar si probe
separate.
 Participarea la acest eveniment se va face direct in sala de fitness a locatiei Stejarii Country
Club. Probele lunare vor fi inscrise separat pentru barbati si femei, pe tabla din sala.
 Efectuarea probelor se va face sub supravegherea directa a unuia dintre Floor trainerii sau a
antrenorilor din sala, angajati sau colaboratori ai Stejarii Country Club.
 Probele din cadrul fiecarei etape se vor desfasura sub forma de circuit. Fiecare participant va
parcurge cel putin circuitul unei etape, acestuia inregistrandu-i-se timpul, respectiv numarul
de repetari, dupa caz.
 Nerepectarea regulilor de desfasurare presupune repetarea probei respective. Regulile si
consecintele punctuale ale incalcarii acestora se vor afisa odata cu probele.
 Desemnarea castigatorilor din calificari va fi efectuata de catre Managerul departamentului
de fitness sau de catre o persoana desemnata de acesta, in baza timpilor / numarului de
repetari maxime obtinute la probele din calificari.
 Participantii care s-au calificat pentru Challenge-ul trimestrial vor fi anuntati de catre
Managerul departamentului de fitness cu privire la data de sustinere a competitiei care
precede calificarea in Marea Finala.
 Desemnarea castigatorilor fiecarui Challenge trimestrial va fi efectuata de catre Managerul
departamentului de fitness, in baza timpilor / numarului de repetari maxime obtinute la
probele din etapa. Castigatorii fiecarui Challenge trimestrial se califica automat in Marea finala
din data de 14 decembrie 2019.
 Atat in calificari, cat si in Challenge-ul trimestrial, pe parcursul saptamanii competitive de-a
lungul celor 8 luni, fiecare concurent are voie sa participe la probele din etapa respectiva de
cate ori doreste, pentru a-si imbunatatii timpii / numarul de repetari.
 Daca un membru, barbat sau femeie, care a participat la probele din calificari, a obtinut unul
dintre primele 3 locuri in mai multe saptamani, pentru calificarile la Challenge-ul trimestrial,
se va lua in calcul prima performanta din runda de calificari lunara la care s-a clasat intre primii
trei. Din calificarile lunare ulterioare la Challenge-ul trimestrial respectiv, se vor califica
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persoanele clasate pe locurile urmatoare respectiv 4, 5 s.a.m.d, astfel incat in fiecare
saptamana competitionala sa existe atat la femei, cat si la barbati 3 castigatori distincti.
Asadar, in urma fiecarei saptamani de concurs din calificari vom avea cate minim 3 persoane
(3 femei + 3 barbati) care vor participa la Challenge-ul trimestrial, respectiv minim 9
participanti (9 femei + 9 barbati) in primele 3 luni + minim 9 participanti (9 femei + 9 barbati)
in urmatoarele 3 luni + minim 6 participanti (6 femei + 6 barbati) in ultimele 2 luni.
Similar, se va proceda si pentru calificarea din Challenge-urile trimestriale pentru Marea
Finala. Daca un membru, barbat sau femeie, care a participat la probele din Challenge-urile
trimestriale, a obtinut unul dintre primele 3 locuri in mai multe trimestre la calificarile pentru
Marea Finala, se va lua in calcul prima performanta din primul Challenge Trimestrial la care sa clasat intre primii trei. Din Challenge-urile urmatoare pentru Marea Finala se vor califica
persoanele clasate pe locurile urmatoare respectiv 4, 5, astfel incat in fiecare Challenge
trimestrial sa existe atat la femei, cat si la barbati, cate 3 castigatori distincti. Daca in oricare
dintre Challenge-uri vor exista concurenti cu acelasi timp / nr de repetari / greutati, atunci toti
cei cu rezultatul respectiv se vor califica mai departe.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza inregistrarea si participarea la eveniment sau la
anumite etape sau probe, din motive obiective, a oricarui participant.
In cazul in care unui participant ii inceteaza calitatea de membru pe durata evenimentului,
acesta nu poate la participa la etapele evenimentului ulterioare datei incetarii contractului.

2. DESFASURAREA EVENIMENTULUI
 DURATA: evenimentul se va desfasura in prima saptamana a fiecarei luni calendaristice,
incepand cu luna Aprilie 2019 si terminand cu luna Noiembrie 2019, dupa cum urmeaza:
CALIFICARI

-

1-5 aprilie 2019
6-10 mai 2019
3-7 iunie 2019

CHALLENGE TRIMESTRUL I
-

10-14 iunie 2019: primii trei castigatori, femei + barbati, din fiecare saptamana
anterioara mai sus mentionata vor participa la etapa trimestriala, urmand ca
primii 3 barbati clasati si primele 3 femei clasate in cadrul acesteia, sa mearga
direct in Marea Finala din Decembrie 2019.

Premii:
LOCUL 1 - BARBATI + FEMEI = incaltaminte sportiva Nike + geanta Nike
LOCUL 2 – BARBATI + FEMEI = tricou Nike + geanta Nike
LOCUL 3 – BARBATI + FEMEI = geanta Nike
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CALIFICARI

-

1-5 iulie 2019
5-9 august 2019
2-6 septembrie 2019

CHALLENGE TRIMESTRUL II
- 9-13 septembrie 2019: primii trei castigatori, femei + barbati, din fiecare
saptamana anterioara sus mentionata vor participa la etapa trimestriala,
urmand ca primii 3 barbati clasati si primele 3 femei clasate in cadrul acestuia,
sa mearga direct in Marea Finala din Decembrie 2019.
Premii:
LOCUL 1 - BARBATI + FEMEI = incaltaminte sportiva Nike + geanta Nike
LOCUL 2 – BARBATI + FEMEI = tricou Nike + geanta Nike
LOCUL 3 – BARBATI + FEMEI = geanta Nike
CALIFICARI
-

7-11 octombrie 2019
4-8 noiembrie 2019

CHALLENGE TRIMESTRUL III
- 11-15 noiembrie 2019: primii trei castigatori, femei + barbate, din fiecare
saptamana anterioara sus mentionata vor participa la finala trimestriala,
urmand ca primii 3 barbati clasati si primele 3 femei clasate in cadrul acestuia,
sa mearga direct in Marea Finala din Decembrie 2019.
Premii:
LOCUL 1 - BARBATI + FEMEI = incaltaminte sportiva Nike + geanta Nike
LOCUL 2 – BARBATI + FEMEI = tricou Nike + geanta Nike
LOCUL 3 – BARBATI + FEMEI = geanta Nike

14 Decembrie 2019 MAREA FINALA. Ora de incepere a finalei se va comunica cel tarziu in data de 1
decembrie 2019. Evenimentul va fi organizat in salile Ballroom din cadrul Stejarii Country Club.
Probele se vor anunta in ziua evenimentului, cand vor fi explicate de catre arbitrii desemnati din
cadrul departamentului de fitness.
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MAREA FINALA
Va avea loc in data de 14 decembrie 2019
Se va desfasura in 2 sali disponibile la momentul respectiv, din zona de evenimente a SCC.
Va exista o finala pentru femei si una pentru barbati
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MC Marii finale: manager department fitness sau persoana desemnata de organizator.
Arbitrii: antrenori colaboratori ai departamentului de fitness al SCC
Probe: probele se vor desfasura sub forma de circuit, fiecare participant urmand sa parcurga
circuitul si sa i se inregistreze timpul.
 Probele circuitului vor fi facute publice doar in ziua Marii Finale
4. PREMII
LOCUL 1 - BARBATI + FEMEI = prelungire abonament membru cu 12 luni
LOCUL 2 – BARBATI + FEMEI = prelungire abonament membru cu 3 luni
LOCUL 3 – BARBATI + FEMEI = prelungire abonament membru cu 1 luna
Prelungirea intra in vigoare in ziua urmatoare datei de expirare a abonamentului valabil la data
desfasurarii finale.




5. OBLIGATIILE PARTICIPANTILOR
 Participarea la „CHALLENGE OF THE YEAR” se face pe propria raspundere, in deplina
cunostinta a capacitatii de a participa la eveniment, a starii de sanatate fizica si mentala.
 Fiecare participant este responsabil de propria securitate si siguranta. Organizatorul,
partenerii, sponsorii, voluntarii si personalul care participa la implementarea evenimentului
nu sunt responsabili de accidentari, in caz de deces sau pagube de orice natura care pot
surveni in timpul sau ca urmare a desfasurarii evenimentului.
 Inscrierea in vederea participarii la eveniment se face verbal de catre concurent la antrenorul
/antrenorii care supervizeaza executarea probelor din cadrul departamentului fitness .
 Omologarea rezultatului obtinut de fiecare concurent in cadrul fiecarei probe la care participa
se face de catre antrenorul /antrenorii care supervizeaza executarea probelor.
 Participantii au obligatia de a asculta si de a respecta indicatiile si instructiunile organizatorului
si ale personalului care coordoneaza evenimentul.
 Organizatorul poate interzice motivat oricarui membru si/sau concurent participarea la
eveniment (de ex daca acesta se prezinta in stare de ebrietate sau este sub efectul
substantelor halucinogene, a unei stari de slabiciune sau epuizare fizica sau psihica, altele
asemenea).
3. OBLIGATIILE ORGANIZATORULUI:






Sa asigure logistica necesara (nu insa si echipamentul mentionat la capitolul 6) unei bune
desfasurari a evenimentului
Sa asigure echipa coordonatoare necesara bunei desfasurari a evenimentului
Sa defineasca clar si concis probele de concurs pentru fiecare etapa in parte
Sa nu dezvaluie probele de concurs niciunui participant, inainte de perioada efectiva de
desfasurare a acestora
Sa asigure premiile puse in joc pentru acest eveniment
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4. LOGISTICA EVENIMENTULUI
CALIFICARI
-

Prima zi a saptamanii competitionale, ora 6 am afisarea probelor pe panoul din
sala de fitness
Ultima zi a fiecarei saptamani competitionale, ora 10 pm, inchiderea
Pe panoul de probe si rezultate cand va fi afisat un nou timp / nr maxim de
repetari / o noua greutate, se va face poza pentru ca rezultatul sa ramana
inregistrat
Fiecarui membru (barbat sau femeie) care doreste sa participe i se vor explica
si exemplifica probele de catre un antrenor sau floor trainer, unul dintre cei din
urma asistandu-i pe membrii la efectuarea si cronometrarea probelor.

5. RETRAGEREA DIN CADRUL EVENIMENTULUI
- RETRAGEREA DIN CADRUL EVENIMENTULUI SE FACE PRIN ANUNTAREA
ACESTUI FAPT CATRE ORGANIZATOR (DEPARTAMENTUL FITNESS SCC) SI NU
IMPLICA NICI O PENALIZARE DIN PARTEA NICIUNEIA DINTRE PARTI
- In cazul retragerii din cadrul unei calificari lunare sau a unui Challenge
trimestrial este posibila participarea in cadrul altor calificari lunare ulterioare.
6. ECHIPAMENT OBLIGATORIU
Urmatoarele echipamente sunt obligatorii pentru fiecare participant la eveniment: pantofi de
alergare, echipament sportiv de interior sau exterior, caciuli, trening de fas, manusi cu degete
in functie de probe.
Concurentului care nu detine echipament adecvat probei i se va interzice participarea.
7. RECLAMATII / CONTESTATII
Reclamatiile si contestatiile se solutioneaza pe loc de catre managerul departamentului fitness
SCC sau de catre persoana desemnata de organizator.
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