Ninja Series - Pure Skill / Iława / Polska liga Ninja

Tor Open jest torem dynamicznym z najbardziej znanymi przez wszystkich przeszkodami. Naszym
celem jest, by tor mogło ukończyć jak najwięcej osób. Junior Ninja (14-17 lat) startują na torze
open dla dorosłych. Limit 150 osób (3 serie po 50 osób). 1 seria w sobotnie popołudnie i 2 serie w
niedzielny poranek.
Tor Open jest również torem eliminacyjnym do startu w finale Ninja Series. 20 mężczyzn i 20
kobiet z najlepszymi czasami toru open będą mieli szansę zmierzyć się na Torze Pro.
-----------------------------------------------------Najmłodsi będą mogli spróbować swoich sił w zawodach Little Ninja (6-9 lat) i Young Ninja (10-13
lat)! Ta część zawodów będzie się odbywała w sobotę przed południem. Tor będzie dostosowany
do wieku uczestników. Tor będzie stworzony z myślą o dobrej zabawie dla dzieci.
Limit 100 osób (2 serie po 50 osób)
Mamy również niespodziankę - Sztafety KIDS.
8 drużyn w każdej kategorii wiekowej
(6-9 lat - 8 ekip / 10-13 lat - 8 ekip). Wg nas ten pomysł to strzał w dziesiątkę i już nie możemy się
doczekać tych zmagań na żywo!
-----------------------------------------------------Wyczekiwane i lubiane przez zawodników sztafety odbędą się w niedzielne popołudnie.
Staramy się wyznaczać nowe standardy podczas zawodów ninja i właśnie dlatego kontynuujemy
plan z zeszłego roku i zostajemy przy 3 osobowych składach mieszanych, czyli system 2+1. Taki
system da zawodnikom większy fun ze wspólnej rywalizacji a widzowie zyskają na widowiskowości!
Podczas najbliższych zawodów przygotowaliśmy 20 startów drużynowych. Najlepsze drużyny
zostaną nagrodzone w niedzielne popołudnie podczas dekoracji zwycięzców Ninja Series!
-----------------------------------------------------Zmagania na Torze Pro rozpoczną się w niedzielne popołudnie. 20 najlepszych mężczyzn i 20
najlepszych kobiet zmierzy się z nieznanym wcześniej torem naszpikowanym przeszkodami z Ninja
Warrior. Tor tworzony przez Obstacle Sports PRO będzie z pewnością widowiskowy i wymagający.
Dla najlepszych przewidziane są nagrody rzeczowe, jak również pieniężne.
1) HARMONOGRAM EVENTU*:
Sobota (5 czerwca)
9:00 - 11:30 Zawody little Ninja (6-9 lat) - limit 50 osób
11:30 - 12:30 Sztafety Kids (6-9 lat) - limit to 8 drużyn
12:30 - 15:00 - Zawody Young Ninja (10 - 13 lat) - limit 50 osób
15:00 - 16:00 - Sztafety Kids (10 - 13 lat) - limit to 8 drużyn
16:15 - dekoracja zwycięzców Ninja Series Little oraz Young Ninja
16:15 - 17:00 - przerwa techniczna
17:00 - 19:30 - eliminacje Ninja Series (TOR OPEN) - ( fala 17:00 ) - limit 50 osób
Niedziela (6 czerwca)
9:00 - 14:00 eliminacje Ninja Series OPEN (fala 9:00, 11:30), limit 50 osób na falę
14:00 - 15:00 - przerwa techniczna
15:00- 16:30 - sztafety drużynowe dorośli, limit to 20 drużyn
16:30 - 18:00 - eliminacje Ninja Series (TOR PRO) 20 kobiet, 20 mężczyzn,

18:15 - Finały Ninja Series (Finał B kobiet, Finał A kobiet, Finał B mężczyzn, Finał A mężczyzn)
18:30 - Ogłoszenie zwycięzców Ninja Series (dekoracja Juniorów, sztafet drużynowych oraz
zawodników indywidualnych)
*Harmonogram eventu może ulec zmianie
2) CENNIK na event Ninja Series Pure Skill:
Cena obowiązująca do 23 maja 2021 roku (do godziny 23:59:59)
a) 2 starty OPEN dorośli / junior – 99 zł
b) 2 starty Little / Young Ninja – 89 zł
c) 1 start Sztafety (dorośli + kids) 3 osobowe – 99 zł
Cena obowiązująca od 24 maja 2021 roku (od godziny 00:00:01)
a) 2 starty OPEN dorośli / junior – 119zł
b) 2 starty Little / Young Ninja – 109 zł
c) 1 start Sztafety (dorośli + kids) 3 osobowe – 119 zł
Regulamin zawodów:
https://drive.google.com/.../10rnk2YgOzudG5RKOovsNoX.../view
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