REGULAMENTUL OFICIAL
WORLD NINJA CHALLENGE”

„

WORLD NINJA
CHALLENGE”, den

ția Român

de Sporturi cu Obstacole (OCR Romania), ACS Ninja Sport i Sc Optima Driving Srl (în continuare
OZAKI Arena) în colaborare cu UNAA (Asociația Ultimate Ninja Athlete Association din Statele

ț
CALIFICARE PENTRU LOTUL DE NINJA LA NINJA WORLD CHAMPIONSHIPS 2021
le din prezentul regulament al evenimentului, denumit
în continuare Regulament Oficial
în România, fiind disponibil în mod gratuit pe site-ul OCR Romania

l

evenimentului.

în continuare Waiver. Ambele documente sunt
online la adresa
https://ocr-romania.ro/world-ninja-challenge-2021/

fie membrii activi ai Asociației Române de Sporturi cu Obstacole (OCR
ân de Sporturi cu Obstacole se poate face de aici.
Toți sportivii care au un IMN (International Membership Number) alocat în anul 2020 prin
țiile virtuale organizate de Federația Internațional de Sporturi
cu Obstacole (FISO

discount de 50%

aici.
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ți la eveniment este limitat la 100 de persoane.
-primul servit.
3

Evenimentul va avea loc în perioada 13ției este: Str. Râului, Nr.30, Sibiu, Romania.
Intervalul orar de des

:00

19:00.

8:00 18:00.

4.

ilor

-s

evenimentului prin semne distincti

-s
-lacrimogene sau cu efect paralizant ori alte

evenimentului;
-s

nu res
țarea social

semnaleze organele
-

ția datelor personale transmise de

participan i.
-

surile preventive de combatere a pandemiei

de SARS-COV2.
personale ale participanților;
Participan ii la eveniment
-

semneze d

-

icale suplimentare care pot
rii la eveniment.

acestuia;
-

surile preventive de combatere a pandemiei

de SARS-COV2.
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Participan ii la eveniment înțeleg de asemenea

:

-

persoane la eveniment;
tul de a interzice participarea la eveniment sau

-lacrimogene

-

în afara locurilor special celor

amenajate de organizatori;
-o

necesar participarea sau continuarea

s

ța concurenț
email, cu minim 48 de ore inainte de compeț
9:00-9:50).
țelor
ția nu se pot admite excepții. Neprezentarea
eliminarea din concurs.
kiturilor de concurs este limitat la maxim 20.
Înainte de ridicarea kitului, concurenții vor preda declarația pe p

ților care trebuie

- parțiale sau integrale -

ț
a sumei achitate la înscriere.

3

Circuitul de acces pentru ridicarea kiturilor (circuit cu sens unic, compus din circuit intrare/circuit

înse
contactul dintre persoane aflate în locație. Nerespectarea marcajelor

i/sau a circuitelor

ți
țial , pentru costul înscrierii.

ț
ne în zonele închise. Singura
excepț

țe te un minor.

Nerespectarea regulilor de distanțare social

ț

parțial , pentru costul înscrierii.

ție î
ție
t este în cazul concurentului care parcurge traseul competiției. Dup
ț , în mod obligatoriu,

ț
masca de protecț

petiț
ție în
ție (warm-up). Nerespectarea regulilor în ceea ce
ție atrage du

ț

țial , pentru costul înscrierii.
6. Descrierea evenimentului

World Ninja Challenge 2021 este o competiție de sporturi cu obstacole din ramura ninja,
ții din 23 de ț ri. Toate locațiile vor folosi
UNAA.

iei

Înscrierea
-ul OCR Romania.
Taxa de participare
Pentru a putea participa

de departicipare. Opțiunile de

înscriere sunt:
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- Co
- Copii+tricou eveniment: 9
- Adul i: 90
- Adul i: + tricou eveniment: 120
*Plata se va

(OP/Transfer bancar).

e organizator, în vederea retragerii de la eveniment, cel târ
2021, ora 18:00. Cererile de anulare participare
onorate. NU

februarie

/sau de returnare a taxei de participare nu vor fi

rarea unei taxe de participare de la un concurent la alt concurent.

Fiecare participant care s-a înscris la eveniment va primi ulterior un e-mail de confirmare din
de pe site-ul www.ocr-

ții corespunz toare. Ede participare.

Kitul de participare
Participanții care s1 martie 2021, sunt îndre

evenimentului
țiți s primeasc un kit de participare.

Kiturile de participare se vor putea preda doar individual, în ziua evenimentului,

de

startul seriei concurentului. Kiturile neridicate în perioada anunțat se vor pierde. Kiturile nu vor
putea fi solicitate prin po t sau alt form de curierat.
edin
edinț

ț

de punctaj internațional folosit (UNAA),

exclusiv online, joi 11 martie 2021, în

intervalul orar 18-19. Linkul de login va fi pus la dispoziția concurenților cu minim 24 de ore înainte
de data menț

08:00

deschiderea evenimentului

08:00

09:00

09:00

16:50

18:00

18:30

start serii competitionale

19:00 - încheierea evenimentului

08:00

deschiderea evenimentului
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08:00

09:00

09:00

15:50

17:00

17:30

start serii competitionale

18:00 - încheierea evenimentului

țional de Sporturi cu
Obstacole este de 6 ani.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ianuarie

6-7 ani B ieți (U7)
6-7 ani Fete (U7)
8-9 ani
ți (U9)
8-9 ani Fete (U9)
10ți (U11)
10-11 ani Fete (U11)
12ți (U13)
12-13 ani Fete (U13)
14ți (U15)
14-15 ani Fete (U15)
Amatori Masculin
Amatori Feminin
Pro Masculin
Pro Feminin
Peste 40 Masculin
Peste 40 Feminin
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9. Descrierea traseelor cu obstacole
Acesta este un traseu ninja de anduranț .
Traseu cu obstacole
Nr.crt
1
2

Puncte
1
2

Obstacol

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2

Echilibru țeav

15
16
17
18

2
1
1
1

Cliffhanger
Inele
Frângie
Alergare

Echilibru țeav
Inele
Peg board
Frângie
Alergare

Prize
Lache
Frângie
Alergare

Descriere
- 122cm din colt în colț 5 metri de la primul la ultimul
Echilibru pe Țeav PVC de 12cm diametru,
se ruleaz de distanța de 2m
Inele distanțate la 183cm. 18,3 m de la primul la ultimul
Frângie 4,5m
Alergare 30m
- 122cm din colt în colț 5 metri de la primul la ultimul
Prize (bile) Grips 120cm între, distanța total 12m
Lache 120cm între, distanța total ~12m (10 lache-uri)
Frângie 4,5m
Alergare 30m
- 122cm din colt în colț 5 metri de la primul la ultimul
Echilibru pe Țeav PVC de 12cm diametru,
se ruleaz de distanța de 2m
Cliff Hanger 488cm
Inele distanțate la 183cm. 18,3 m de la primul la ultimul
Frângie 4,5m
Alergare 30m

Traseu cu obstacole COPII U12
Nr.crt
1
2

Puncte
1
2

Obstacol

3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
1
1
1
1
2
2

Inele
Peg board
Frângie
Alergare

11
12
13
14

1
1
1
2

Frângie
Alergare
Echilibru țeav

15
16
17
18

2
1
1
1

Cliffhanger
Inele
Frângie
Alergare

Echilibru țeav

Prize
Lache

Descriere
- 90 cm din colt în colț 5 metri de la primul la ultimul
Echilibru pe Țeav PVC de 10-12cm diametru,
se ruleaz de distanța de 120 cm
Inele distanțate la 183cm. 10m de la primul la ultimul
Frângie 3,5m (2,5m pentru U7)
Alergare 30m
- 90 cm din colt în colț 5 metri de la primul la ultimul
Prize (bile) Grips 120cm între, distanța total 6m
Lache 120cm între, distanța total ~6 m (5 lache-uri)
U7 pot sari peste ascest obstacol - se acord punctele
Frângie 3,5m (2,5m pentru U7)
Alergare 30m
- 90 cm din colt în colț 5 metri de la primul la ultimul
Echilibru pe Țeav PVC de 10-12cm diametru,
se ruleaz de distanța de 120 cm
Cliff Hanger 3,5m
Inele distanțate la 183cm. 10m de la primul la ultimul
Frângie 3,5m (2,5m pentru U7)
Alergare 30m

10. Sistemul de scoring
Obiectivul competiț

ole într-un timp cât mai scurt.
-a terminat.

Sportivii pot termina parcursul dar nu vor primi pun
Se va lua în considerare timpul de la ultimul obstacol trecut cu succes.
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complexe. Trecerea cu succes de fiecare
ți în dou , câte un punct pentru fiecare etap delimitat prin marcaj a

Competiția va fi arbitrat
managementul

de un instructor/antrenor certificat

punctajelor se va folosi

aplicaț

Ninja

i doi asistenți. Pentru

Master

Scoring

System

www.ninjamasterapp.com
Scorul final este determinat de 2 variabile

-a parcurs
ța.
În sezonul 2021 nu se va

mai oferi posibilitatea de reîncercare/RETRY.
Toți sportivii vor începe din locul desemnat de abordare a fiec rui obstacol (ex. trambulin ;
Sistemul de avansare pe traseu este: Start - Completare
obstacol parțial sau integral - finish obstacol sau ratare
Timpul maxim alocat/concurent este de 10 minute
de expirarea timpului alocat, timpul luat în considerare va fi cel de la ultimul obstacol
completat.

video pentru departajare.

țional
ț

12. Conformarea la regulamentul FISO
Competiția se desf

oar în conformitate cu regulile generale pentru organizarea competițiilor

FISO. Participanții trebuie s aib o atitudine politicoas , amabil

i sportiv unul faț de cel lalt.

ție sau comportament necorespunz
descalificarea din competiție. Participanții se oblig s se conformeze
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.

13. Parcarea la eveniment
țe pe harta de mai jos.

14. Protec ia datelor personale

intre în baza de date a organizatorului. Participanților la concurs le sunt garantate drepturile
prev zute d
- dreptul de acces la date

ține de la

organizator, la cerere i în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului c
datele care
- dreptul de opoziție potrivit c ruia persoana vizat are dreptul de a se opune în orice
moment, din motive întemeiate i legitime legate de situația sa particular , ca datele care o
vizeaz s

ția cazurilor în care exist dispoziții legale

contrare;
- dreptul de intervenție asupra datelor potrivit c ruia orice persoan vizat are dreptul de a
obține de la organizator, la cerere i în mod gratuit: (a)

țe persoane c rora le-au
fost dezv luite datele, a oric rei operațiuni efectuate conform lit. (a) sau (b), dac o
asemenea notificare nu se dovede te imposibil sau nu presupune un efort disproporționat
fa

de interesul legitim care ar putea fi lezat.
ți, organizatorul va asigura acestuia

exercitarea oric ruia dintre drepturile prev zute mai sus.
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14. Dispozi ii finale

Orice litigiu ivit din organizare evenimentului se va soluționa pe cale amiabil . În caz
nu re esc s ajung la un acord, aces

de

din Mun. Cluj-Napoca.

.
Organizatorii evenimentului:

Asociația Român de Sporturi cu Obstacole (OCR Romania)
ACS Ninja Sport
Optima Driving Srl
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țile

