REGULAMENT COMPETIȚII SPORTIVE
"GRAVITY SUMMER JAM 2019"
ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1. Concursul ”Gravity Summer Jam 2019” (numit în continuare și ”Concursul”) este organizat de
administrația complexului sportiv Gravity Park din Constanța (numită în continuare ”Organizator”), iar
serviciile de organizare eveniment sunt prestate de Olteanu Ana-Maria Persoană Fizică Autorizată
(numită în continuare ”Prestator”).
1.2. Concursul se va derula conform regulilor din prezentul regulament (”Regulamentul”), iar orice
participant la Concurs (”Participant”) se obligă să respecte întocmai acest Regulament.
1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul
Regulament, din motive întemeiate, și are obligația de a anunța Publicul despre aceste modificări.
ARTICOLUL 2. DURATA, LOCUL DESFĂȘURĂRII, FORMA COMPETIȚIILOR, CRITERII
DE JURIZARE, PREMII
2.1. Concursul se va desfășura în perioada 13-15 septembrie 2019, după cum urmează:

13.09.2019: între orele 15.00 și 19.00 vor avea loc sesiunile de încălzire (warm-up sessions)
pentru ca sportivii să se familiarizeze cu zona de concurs. Acestea vor avea loc în Zona Skatepark (role,
skate, bike, trotinete), în Zona Trial (parkour) și Zona Climbing (climbing).

14.09.2019: începând cu ora 12.00 vor avea loc calificările pentru toate sporturile și finala pentru
secțiunea climbing, după cum urmează (sportivii trebuie să fie prezenți în Gravity Park Constanța cu cel
puțin o oră înaintea începerii competițiilor la care participă):
1

2.
3.
4.

5.
6.

12.00 – 13.00 : Calificări climbing (sub forma de cel mai rapid timp pe traseul
stabilit – fiecare participant are dreptul la 2 încercări/traseu) și trotinete (jam
session pe grupe de câte 3 sau 4 rideri – 1 minut încălzire, 2 minute concurs/
grupă)
13.00 – 14.00 : Calificări skate (jam session pe grupe de câte 3 sau 4 rideri, 1
minut încălzire, 2 minute concurs/ grupă)
14.00 – 15.00 : Calificări role (jam session pe grupe de câte 3 sau 4 rideri, 1
minut încălzire, 2 minute concurs/ grupă)
15.00 – 16.00 : Calificări bike (jam session pe grupe de câte 2 sau 3 rideri, 1
minut încălzire, 2 minute concurs/ grupă) și parkour (30 de secunde încălzire
înainte de fiecare run, 2 run-uri de câte un minut/ participant – se ia în
considerare cel mai bun run)
16.00 – 17.00 : Finala climbing (sub forma de cel mai rapid timp pe traseul
stabilit – 2 încercări/ participant, se ia în considerare cel mai bun timp)
17.30 – 18.00 : Festivitate de premiere climbing


15.09.2019: începând cu ora 12.00 vor avea loc finalele pentru role, trotinete, skate, parkour și
bike (sportivii trebuie să fie prezenți în Gravity Park Constanța cu cel puțin o oră înaintea începerii
competițiilor la care participă):
1.
12.00 – 13.00 : Finala trotinete (30 de secunde încălzire înainte de fiecare run, 2
run-uri de câte 1min30s / participant – se adună punctajele de la cele 2 run-uri)
2.
13.00 – 14.00 : Finala parkour (30 de secunde încălzire înainte de fiecare run, 2
run-uri de câte 1min30s/ participant – se adună punctajele de la cele 2 run-uri)

3.
4.
5.
6.

14.00 – 15.00 : Finala skate (30 de secunde încălzire înainte de fiecare run, 2 runuri de câte 1min30s/ participant – se adună punctajele de la cele 2 run-uri)
15.00 – 16.00 : Finala role (30 de secunde încălzire înainte de fiecare run, 2 runuri de câte 1min30s/ participant – se adună punctajele de la cele 2 run-uri)
16.00 – 17.00 : Finala bike (30 de secunde încălzire înainte de fiecare run, 2 runuri de câte 1min30s/ participant – se adună punctajele de la cele 2 run-uri)
18.00 – 19.00 : Festivitate de premiere trotinete, skate, parkour, role, bike, foto

ATENȚIE!

În funcție de numărul de participanți se pot modifica timpii acordați pentru fiecare grupă/ număr
run-uri, dar și numărul de participanți din fiecare grupă.

Numărul maxim de sportivi calificați în finala pentru fiecare sport va fi de 10 sportivi.
2.2. Concursul se va desfășura în complexul sportiv Gravity Park Constanța, aflat pe strada Soveja, vis-àvis de Palatul Copiilor din Constanța.
ARTICOLUL 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE.
3.1. Pentru ca un Participant să fie înscris în concurs, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele:

ÎNSCRIERE LA FAȚA LOCULUI VINERI 13.09.2019 ÎNTRE ORELE
10.00 – 19.00 ȘI SÂMBĂTĂ ÎNTRE ORELE 10.00 -11.00 .

Pentru cei care au peste 18 ani: SĂ PREZINTE CARNETUL DE STUDENT SAU ELEV și să
dețină legitimație de acces Gravity Park. Dacă încă nu dețin o legitimație de acces, trebuie să completeze
declarația pe proprie răspundere și să o semneze.

Pentru cei care nu au încă 18 ani (indiferent dacă au sau nu legitimație Gravity Park): SĂ
PREZINTE CARNETUL DE ELEV ȘI :
- Cazul 1: Unul din părinți sau tutorele legal poate veni la fața locului vineri 13.09.2019 (între
orele 10:00 si 19:00) și sâmbătă 14.09.2019 (între orele 10:00 si 11:00). Unul din părinți sau
tutorele legal trebuie să completeze declarația pe proprie răspundere și să o semneze, împreună cu
adeverința de participare la GSJ 2019, la fața locului, în Gravity Park Constanța. Părintele/
Tutorele legal trebuie, de asemenea, să aducă o copie după BI/CI.
- Cazul 2: Unul din părinți sau tutorele legal NU poate veni la fața locului. În acest caz, minorul
va putea participa la concurs DOAR în cazul în care deține adeverința de participare la GSJ
2019, semnată de ambii părinți și legalizată la notar (costurile sunt de 30-60 de lei în funcție de
notar). În afară de această adeverință, trebuie să aducă declarația pe proprie răspundere
completată și semnată de unul din părinți pentru legitimația de acces (această declarație nu
necesită legalizare)
- Adeverința de participare la GSJ 2019: http://www.gravitypark.ro/adeverinta-minori-gsj2019.pdf
- Declarația pe proprie răspundere pentru legitimație: http://www.gravitypark.ro/declaratie-peproprie-raspundere.pdf

Să se înscrie în concurs pe data de 13.09.2019 la fața locului între orele 10.00 – 19.00 sau pe data
de 14.09.2019 între orele 10.00-11.00.

Pentru fiecare categorie de concurs se pot acorda wildcard-uri pentru sportivi cu performanțe
deosebite care din motive bine întemeiate nu pot participa la sesiunile de calificare. Wildcard-ul oferă
posibilitatea acestora de a participa direct în finală.

Respectarea regulamentului Gravity Park și purtarea căștii de protecție sunt obligatorii.
În acest sens, Prestatorul îşi rezervă dreptul de a descalifica Participanții sau de a nu le accepta înscrierea
în concurs în cazul în care nu respectă aceste condiţii şi de a nu onora solicitările venite din partea
Participanţilor care încalcă condiţiile de organizare ale Concursului printr-un act de rea-credinţă care
poate fi considerat o fraudă, o tentativă de fraudă sau un abuz.

ARTICOLUL 4. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR.
4.1. Jurizarea pentru calificări se va desfășura pe data de 14.09.2019. Juriul va fi format din sportivi
practicanți ai sporturilor extreme specializați pe fiecare categorie de concurs. În funcție de numărul de
participanți vor fi între 2 și 4 membrii în juriu pentru fiecare categorie de concurs. Pentru o jurizare cât
mai obiectivă se va încerca alegerea membrilor juriului din orașe diferite. Juriul va desemna sportivii
calificați pentru categoriile role, skate, bike, trotinete și parkour în funcție de următoarele criterii:
1.
Dificultatea trick-urilor – se va urmări amplitudinea (cât de sus se sare), corectitudinea
execuției trick-urilor, gradul de dificultate al trick-urilor executate - modalitate de jurizare:
acordarea de note de la 1 la 10
2.
Stilul/ Flow (Cursivitate) – se va urmări flow-ul fiecărui participant (folosirea a cât mai
multe elemente din zona de concurs, numărul de căzături, viteza cu care execută trick-urile,
creativitate) - modalitate de jurizare: acordarea de note de la 1 la 5
3.
Se va lua in considerare cea mai mare notă din cele două runde. Cei calificați în finală vor
fi anunțați pe data de 14.09.2019, în jurul orei 19.00, atât online, pe pagina de Facebook a
evenimentului, cât și în Gravity Park Constanța.
4.2. Jurizarea pentru finale se va desfășura pe data de 15.09.2019. Juriul va desemna premiile (Locul 1,
Locul 2, Locul 3, Best Trick – cel mai bun trick care se va alege din rundele finale și Best Amateur)
pentru categoriile role, skate, bike, trotinete, parkour în funcție de următoarele criterii:
1.
Dificultatea trick-urilor – se va urmări amplitudinea (cât de sus se sare), corectitudinea execuției
trick-urilor, gradul de dificultate al trick-urilor executate - modalitate de jurizare: acordarea de note de la
1 la 10
2.
Stilul/ Flow (Cursivitate) – se va urmări flow-ul fiecărui participant (folosirea a cât mai multe
elemente din zona de concurs, numărul de căzături, viteza cu care execută trick-urile, creativitate) modalitate de jurizare: acordarea de note de la 1 la 5
3.
Se va lua in considerare cea mai mare notă din cele două runde.
4.3. Pentru concursul de climbing se va cronometra parcurgerea traseului și câștigătorii vor fi premiați in
data de 14.09.2019, orele 18.00.
4.4. Câștigătorii concursurilor de role, skate, bike, trotinete și parkour vor fi aleși pe data de 15.09.2019.
Anunțul va fi făcut la festivitatea de premiere de pe data de 15.09.2019, in jurul orei 18.00.
ARTICOLUL 5. PREMIILE ȘI ÎNMÂNAREA ACESTORA.
5.1. Premiile pentru concursurile de role, skate, bike, trotinete și parkour vor fi înmânate pe data de
15.09.2019, în jurul orei 18.00, în Gravity Park, la festivitatea de premiere.
5.2. Premiile în bani vor fi acordate după cum urmează:
4.
Nr.
Crt.

PREMII ÎN BANI (pentru premiile cu valoare mai mare de 600 lei/participant/premiu se reține la
sursă 10% conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, suma finală primită se va calcula
după cum urmează: ”2.Valoare premiu” minus ”4. Valoare 10% impozit”)
2. Valoare
3. Valoare
4. Valoare impozit 10%
1. Premiu
5. Premiu final (2-4)
premiu
impozabilă
reținere la sursă

Concurs skateboarding
1

Locul 1

2.267,00 lei

1.667,00 lei

166,70 lei

2.100,30 lei

2

Locul 2

1.076,00 lei

476,00 lei

47,60 lei

1.028,40 lei

3

Locul 3

500,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

500,00 lei

4

Best trick

779,00 lei

179,00 lei

17,90 lei

761,10 lei

5

Best rookie

300,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

300,00 lei

TOTAL PREMII
SKATEBOARDING

4.922,00 lei

232,20 lei

Concurs rollerblading
6

Locul 1

2.267,00 lei

1.667,00 lei

166,70 lei

2.100,30 lei

7

Locul 2

1.076,00 lei

476,00 lei

47,60 lei

1.028,40 lei

8

Locul 3

500,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

500,00 lei

9

Best trick

779,00 lei

179,00 lei

17,90 lei

761,10 lei

10

Best rookie

300,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

300,00 lei

TOTAL PREMII
ROLLERBLADING

4.922,00 lei

232,20 lei

Concurs BMX/MTB
11

Locul 1

2.267,00 lei

1.667,00 lei

166,70 lei

2.100,30 lei

12

Locul 2

1.076,00 lei

476,00 lei

47,60 lei

1.028,40 lei

13

Locul 3

500,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

500,00 lei

14

Best trick

779,00 lei

179,00 lei

17,90 lei

761,10 lei

15

Best rookie

300,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

300,00 lei

TOTAL PREMII BMX

4.922,00 lei

232,20 lei

Concurs trotinete
16

Locul 1

2.267,00 lei

1.667,00 lei

166,70 lei

2.100,30 lei

17

Locul 2

1.076,00 lei

476,00 lei

47,60 lei

1.028,40 lei

18

Locul 3

500,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

500,00 lei

19

Best trick

779,00 lei

179,00 lei

17,90 lei

761,10 lei

20

Best rookie

300,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

300,00 lei

TOTAL PREMII
TROTINETE

4.922,00 lei

232,20 lei

Concurs climbing
21

Locul 1

2.267,00 lei

1.667,00 lei

166,70 lei

2.100,30 lei

22

Locul 2

1.076,00 lei

476,00 lei

47,60 lei

1.028,40 lei

23

Locul 3

779,00 lei

179,00 lei

17,90 lei

761,10 lei

24

Locul 4

500,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

500,00 lei

25

Best rookie

300,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

300,00 lei

TOTAL PREMII
CLIMBING

4.922,00 lei

232,20 lei

Concurs parkour
26

Locul 1

1.433,00 lei

833,00 lei

83,30 lei

1.349,70 lei

27

Locul 2

719,00 lei

119,00 lei

11,90 lei

707,10 lei

28

Locul 3

400,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

400,00 lei

29

Best trick

500,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

500,00 lei

30

Best rookie

250,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

250,00 lei

TOTAL PREMII
PARKOUR

3.302,00 lei

95,20 lei

ARTICOLUL 6. REGULAMENTUL CONCURSULUI.
6.1. Regulamentul Concursului este afişat pe site-ul oficial al Organizatorului la adresele
http://www.gravitypark.ro/regulament-competitii-sportive-gsj-2019.pdf ,
http://www.gravitypark.ro/gsj/regulament/, dar și la complexul Gravity Park de pe strada Soveja, vis-a-vis
de Palatul Copiilor pe toată perioada de desfaşurare a evenimentului.
6.2. Simpla participare la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea Integrală şi necondiţionată de
către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Concursul.

Data: 07.09.2019

