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1. Základní podmínky a pravidla
1.1. Zodpovědnost
1.1.1.

Každý ze závodníků by si měl přečíst a porozumět podmínkám a pravidlům
předtím, než se do ROUVY Digitálního závodu přihlásí.

1.1.2. Účastí v ROUVY Digitálním závodě se rozumí, že souhlasíte se všemi
podmínkami a pravidly.
1.1.3. Jakékoliv otázky ohledně podmínek a pravidel prosím směřujte na
digitalrace@rouvy.com před začátkem závodu.

1.2. Hodnocení správnosti výsledků
1.2.1. ROUVY bude důkladně a řádně prověřovat výsledky a hodnoty každého
závodníka.
1.2.2. ROUVY komise si vyhrazuje právo na nezapočtení podezřelých výsledků do
tabulky. Proti tomuto úkonu můžete podat stížnost a vysvětlení na
digitalrace@rouvy.com do 24 hodin od vyhodnocení aktivity.

1.3. Změny
1.3.1. ROUVY si vyhrazuje právo na změnu či doplnění pravidel a to kdykoliv.
Nejnovější verze vždy bude na http://rouvy.com/en/events/rules.

2. Kodex chování
2.1.

Není dovoleno šířit negativní či hanlivé komentáře ve spojení
s jakýmkoliv obsahem ROUVY Digitálních Závodů, které by mohlo
být považováno za nenávistné, výhružné, diskriminační, pornograﬁcké
nebo určené k šikaně či zastrašování ostatních.

2.2.

Žádné negativní zprávy namířené proti jiné osobě, týmu nebo třetí straně.
Tím je myšlen jakýkoliv komentář, který může být interpretován jako „trolling“,
obtěžování nebo šikana.

2.3.

Žádáme, abyste byli zdvořilí, nápomocní a přátelští.

2.4. Další zásady
2.4.1. Smluvní podmínky společnosti ROUVY.
2.4.2. Závodník, který je zapojený do jakékoliv formy nepřijatelného chování
může být navždy vyloučen z ROUVY Digitálních závodů.

3. Způsobilost
3.1.

Následující pravidla je nutné dodržet pro účast v jakémkoliv
ROUVY Digitálním závodu.

3.2.

Účastník závodu musí dodat fotograﬁi dokazující jeho skutečnou váhu
a to nejpozději 8 hodin před začátkem závodu/série.

3.3.

Na fotograﬁi musí být vidět závodník a aktuální váha, která bude poté nastavena
v ROUVY.

4. Data a připojení
4.1.

Každý závodník je povinen uložit a uchovat veškeré aktivity a soubory
generované společností ROUVY, včetně „log“ souborů.

4.2.

Po ukončení závodu je závodník povinnen „ukončit“ aktivitu pomocí tlačítek
k tomu určených v aplikaci ROUVY tak, aby mohla být aktivita uložena a
viditelná (veřejně i soukromě).

4.3.

Každý závodník je povinen být po dobu závodu připojen k internetu.
Doporučená rychlost připojení je alespoň 20Mbps.

4.4.

Závodníci se během závodu nesmí dobrovolně odpojit od ROUVY serveru
za účelem změny výsledku závodu.

5. Účet a trenažer
5.1.

Pro účast v ROUVY Digitálních závodech je podmínkou použití chytrého trenažeru.
(doporučujeme „direct drive“ trenažer)

5.2.

Doporučujeme mít také připojený sensor tepové frekvence. (v případě AppleTV, kde
je počet připojených sensorů omezen, je možné nahrávat tepovou frekvenci na
jiném zařízení)

5.3.

Závodník je před závodem povinen svůj trenažer zkalibrovat. (doporučujeme
použít oﬁciální aplikaci výrobce)

5.4.

Závodník je povinen úvádět a nastavit svou skutečnou aktuální váhu.

5.5.

Osobní účet
5.5.1. Závodník je povinen mít založený ROUVY účet na své vlastní jméno a mít
veriﬁkován email.
5.5.2. Závodník nesmí svůj účet sdílet s jinými lidmi. (nepočítá se „family sharing“)
5.5.3. Není povoleno používat jména jiných osob, vulgární či jinak nevhodná slova.

5.6.

Při nedodržení jakýchkoliv zásad, si ROUVY vyhrazuje právo na diskvaliﬁkaci
závodníka.

6. Aplikace a vybavení
6.1.

Vždy je nutné používat nejnovější verzi aplikace ROUVY či ROUVY AR.

6.2.

Závodník nesmí mít během ROUVY Digitálního závodu spuštěnou žádnou jinou
aplikaci, která by mohla ovládat či zaznamenávat hodnoty jeho trenažeru.

6.3.

Doporučujeme kontrolovat ﬁrmware Vašeho trenažeru přes oﬁciální
aplikaci jeho výrobce.

7. Podvádění a Fair play
7.1.

Není dovoleno používat elektrická kola, přídavné motory či jakkoli manipulovat
za jízdy s trenažerem za účelem produkce nesprávných dat.
7.1.1.

Není povoleno použití softwarových úprav,botů či sensorů, které by mohli
upravovat výsledné hodnoty.

7.1.2. Není povolena následná manipulace se zajetou aktivitou či vygenerovaným
souborem ze závodu.
7.2.

ROUVY si vyhrazuje právo na rozhodování o korektnosti dat v souvislosti s
nepravými či jakoukoliv metodou narušenými hodnotami.

7.3.

Žádáme všechny závodníky o Fair play a uvedení reálných a pravých hodnot.

