REGULAMIN CYKLU FORMOZA CHALLENGE 2022

1. CELE IMPREZ
1. Promocja Miasta i regionów, gdzie odbywają się imprezy
2. Promocja J.W. Formoza i wszystkich jednostek Wojska Polskiego, w tym sił specjalnych.
3. Promocja wartości patriotycznych, etosu polskiego żołnierza i różnych rodzajów Sił
Zbrojnych RP.
4. Organizacja 4 wydarzeń sportowych: biegów terenowych z przeszkodami.
5. Promocja sportu i zdrowego trybu życia – połączenia wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.

2. ORGANIZATOR CYKLU
1. Organizatorem jest APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K.,
REGON: 369044336, NIP: 7831769652; ul. Bóżnicza, nr 15, lok. 18, 61-751 Poznań.
2. W przygotowaniu imprezy uczestniczą: Miasto Kalisz, Miasto i Gmina Oborniki, Miasto
Ustka, Miasto Gdynia oraz Stowarzyszenie KRS Formoza.

3. ZASADY CYKLU
1. Niniejszy regulamin dotyczy tylko zasad samego cyklu (4 imprezy), na poszczególnych
imprezach obowiązują regulaminy dla każdej z imprez.
2. Cykl dotyczy tylko osób biorących udział w formatach dla osób pełnoletnich (nie dotyczy
formatu KIDS).
3. Cykl nie dotyczy formatu TEAM.
4. Dla wszystkich startujących w cyklu organizator przewidział 10% rabat – kod rabatowy:
CYKLFCH2022 do wpisania w trakcie procesu rejestracji na każdą z imprez.
5. Warunkiem wzięcia udziału w cyklu jest wystartowanie i ukończenie rywalizacji w każdej z
lokalizacji cyklu, tj.:
a) Kalisz 22.05.2022
b) Oborniki 5.06.2022
c) Ustka 24.07.2022
d) Gdynia 2.10.2022
oraz odznaczenie udziału w cyklu w panelu rejestracyjnym podczas rejestracji na
imprezę.
6. Finał cyklu – tj. ogłoszenie wyników i przyznanie nagród odbędą się na rozdaniu nagród
kończących imprezę w Gdyni – 2.10.2022 r.
7. Punktacja cyklu:
a) Dystans short: Oborniki, Ustka
po 100 punktów.
b) Dystans indywidualny: Kalisz, Gdynia
po 100 punktów
c) Dystans długi (Oborniki, Ustka)

po 150 punktów.
d) Bieg ULTRA – po 200 punktów
Dodatkowo każda minuta czasu = 1 punkt.
8. Punktacja cyklu jest sumą punktów za udział i punktów za czas. Oznacza to, że osoby z
najwyższą ilością punktów zajmują odpowiednio pierwsze miejsca w cyklu.

4. KLASYFIKACJE
1. Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
- SHORT: (Kalisz, Oborniki, Ustka Gdynia),
- SHORT & LONG (Kalisz – short, Oborniki – long, Ustka – long, Gdynia – short),
- ULTRA (Kalisz, Oborniki, Ustka, Gdynia):
• Kobiety – miejsca I-III,
• Mężczyźni – miejsca I-III,
• Inne klasyfikacje zgodnie z informacją opublikowaną na stronie wydarzenia w
późniejszym terminie.
2. Nagrody można odebrać tylko w trakcie ceremonii. Organizator nie przewiduje wysyłki nagród
pocztą.
3. Organizator przewiduje upominek za wzięcie udziału w cyklu dla każdego oraz nagrody dla
najlepszych w danej kategorii – wręczenie 2.10.2022 w Gdyni.

