CROSUL CETĂȚII REGALE A HAȚEGULUI
29 APRILIE 2017

REGULAMENTUL CONCURSULUI

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETITIEI
Competiția ”Crosul Cetății Regale a Hațegului – 2017” (denumită în cele ce urmează “Competiția”) este
organizată de Voluntarii pentru Geoparc prin Asociația Drag de Hațeg cu sprijinul Geoparcului
Dinozaurilor Țara Hațegului – Universitatea din București, Geoparc Internațional UNESCO.
Scopul competiției este de a promova un stil de viață sănătos și de a scoate în evidență, în continuarea
proiectelor anterioare, ruinele turnului de observație al Cetății Regale a Hațegului. Inițiativa și desfășurarea
evenimentului este exclusiv bazată pe voluntariat pentru sport și cultură, fără a avea scopuri politice, religioase,
sociale sau de protest de orice fel. Competiția este guvernată de principiile de fairplay, egalitate și
nondiscriminare.
Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile din prezentul Regulament Oficial al
Competiției (denumit în continuare „Regulament”).
Regulamentul este public, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul dragdehateg.org și la
sediul Geoparcului din strada Libertății, 9A, Hațeg.
Prin participarea la aceasta Competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației în vigoare aplicabile și să
semneze declarația pe proprie răspundere pusa la dispoziție de către Organizatori odată cu fișa de înscriere.

SECTIUNEA 2. PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI
2.1. Data și locul desfășurării Competiției:
Competiția va avea loc în data de 29 aprilie 2017, începând cu ora 10:00, în Hațeg, cu pornire și sosire din/în
centrul orașului Hațeg. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data evenimentului și locul
startului/sosirii în cazul în care aspecte neprevăzute impun aceste schimbare.
Traseul de desfășurare a întrecerilor va fi însemnat cu bandă de delimitare și va avea în anumite puncte stabilite
anterior, persoane din partea organizatorilor, comisari de traseu. Aceștia sunt responsabili pentru parcurgerea
traseului în deplină siguranță de către toți competitorii, precum și cu respectarea de către concurenți a regulilor
prevăzute în prezentul regulament.

Competiția se desfășoară conform mecanismului Competiției, așa cum este acesta detaliat în Secțiunea 3 din
prezentul Regulament.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL COMPETITIEI
3.1. Participanții și desfășurarea Competiției
Această competiție se adresează oricăror pasionați de alergare, oricărei persoane căreia starea de sănătate îi
permite o alergare pe una dintre distanțele menționate.
Competiția se desfășoară pe o lungime de 8 km și va avea următoarele categorii:
A. Amatori
A1 – 17 – 30 de ani feminin
A2 – 31 – 50 de ani feminin
A3 – peste 50 de ani feminin
A4 – 17 – 30 de ani masculin
A5 – 31 – 50 de ani masculin
A6 – peste 50 de ani masculin
B. Profesioniști
B1 – Open feminin
B2 – Open masculin
Calitatea de profesionist sau amator se alege de către participanți prin completarea formularului de înscriere
pe proprie răspundere. Nu pot fi considerați amatori concurenții legitimați la un club sportiv.
3.2. Înscriere
Înscrierea participanților se face completând formularul disponibil la magazinele Adaconi din orașul Hațeg și
la sediul Geoparcului sau online pe site-ul dragdehațeg.org.
Data limită pentru înscrieri este 09 aprilie 2017, ora 23:59.
3.3. Taxa de înscriere
Nu există nicio taxă de înscriere sau participare.
3.4. Declarația pe propria răspundere
Toți concurenții vor completa și semna o declarație pe propria răspundere conform căreia sunt apți din punct
de vedere medical pentru a participa la competiție.
Este interzisă participarea la competiție a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri sau care se
află sub influența acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau
incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru șocuri electrice ori alte
obiecte ce pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a desfășurării normale a evenimentului.

Persoanele care vor încălca aceste prevederi vor fi îndepărtate din zona evenimentului de către organizatori,
chiar cu sprijinul organelor de politie, dacă va fi cazul.
3.5. Echipament și condiții de concurs. Numere de concurs
Concurenții vor participa la competiție folosind propriul echipament. Se recomandă concurenților să poarte
echipament de alergare corespunzător condițiilor meteorologice de la ora de desfășurare a competiției
(inclusiv încălțăminte adecvată).
Numerele de concurs vor fi puse la dispoziție de către organizatori și se vor înmâna concurenților înainte de
start. Concurenţii sunt obligaţi să poarte numerele de concurs pe toată durata de desfăşurare a competiţiei, în
caz contrar urmând să fie descalificaţi.
3.6. Start și limite de timp
29 aprilie, ora 10:00 START, 8 km, fără limită de timp
3.9. Stabilirea rezultatelor
Clasamentul pentru fiecare categorie se face în ordinea sosirii fiecărui participant.
La trecerea liniei de sosire se va cronometra timpul în care fiecare participant va reuși să parcurgă întregul
traseu.
Se vor întocmi clasamente separate pe fiecare categorie de la fiecare probă. Lista categoriilor este detaliata la
punctul 3.1.
Organizatorii își rezervă dreptul de a comasa o categorie dacă aceasta are mai puțin de 5 concurenți.
3.10. Arbitrii de traseu
În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasați comisari de cursă (arbitri de traseu) care vor
supraveghea respectarea traseului și a prezentului regulament de către concurenți, iar în zona start/sosire vor
înregistra concurenții. Dacă un comisar de cursă va observa o tentativă de „tăiere” (scurtare sau abatere) a
traseului, concurentul respectiv va fi descalificat.

SECTIUNEA 4. ANUNȚAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR
4.1. Titluri și premii
Vor fi premiate locurile 1, 2 și 3 de la de la fiecare probă.
Premiile vor fi anunțate înainte de începerea concursului. Pe lângă premii, câștigătorii vor primi trofee, medalii
și diplome. Toți participanții vor primi diplome de participare.
Festivitatea oficială de premiere va avea loc după terminarea curselor (aproximativ ora 14:00) la locul de
desfășurare a evenimentului.
Pentru a intra în posesia premiilor, câştigătorii vor trebui să prezinte un document de identitate (CI sau
certificat de naștere)

SECȚIUNEA 5. CONDIȚII ADMINISTRATIVE
5.1. Condiții administrative (pe timpul curselor)
Organizarea evenimentului revine Organizatorului care se ocupă de implementarea evenimentului și care
pune la dispoziție arbitrii voluntari necesari bunei desfășurări a competiției.
Pe durata desfășurării, participanții nu pot părăsi traseul de alergare și nici nu îl pot schimba, prin scurtare sau
alegerea pe trasee alternative, respectând culoarul de delimitare trasat de către organizatori și marcat cu
bandă. Participanții care renunță la cursă pe parcursul alergării sunt rugați să se prezinte în zona Start/Sosire
sau la unul dintre comisarii de traseu pentru a anunța abandonul.
Competiția va beneficia de asistență medicală, pentru cazuri de accidentări.
5.2. Condiții administrative (generale)
În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câștigătorilor și premiile acordate
în cadrul acestei Competiții. Lista câștigătorilor va fi publicată pe site-urile oficiale.
Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu
caracter personal.
Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale
participanților/câștigătorilor la prezenta Competiție și să le utilizeze conform prezentului Regulament, al
declarației participanților pe propria răspundere și legislației în vigoare.
Concurenților le este interzisă aruncarea oricăror resturi/gunoaie în zona de desfășurare a competiției sub
sancțiunea descalificării din competiție. Aceștia vor putea folosi coșurile de gunoi amplasate sau sacii menajeri
puși la dispoziție de către organizatori în zona de Start/Sosire. Organizatorii vor asigura la terminarea
evenimentului strângerea deșeurilor și depunerea acestora în containerele aflate în zonă.
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiției cu
obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe site și la locurile de completare a fișelor de înscriere.

Persoană de contact: Daniel Aurelian Barboni, 0766521697, barboni.aurelian@gmail.com

