REGULAMENT
- Semimaratonul Bucuriei - Urlati - Ed. a IV-a
28 Septembrie 2019
1. Date generale despre competiţie
Concursul de alergare “Semimaratonul Bucuriei Urlati 2019”, este organizat de către Asociatia
StartNow, cu sprijinul Primariei Orasului Urlati și al partenerilor.
Regulamentul va fi disponibil on-line pe site-ul competitiei, precum şi la locul de desfăşurare a
competiţiei.
Cunoaşterea Regulamentului este obligatorie, participanţii urmând a semna o declaraţie de
acceptare şi respectare a condiţiilor impuse prin Regulament.

2. Caracteristicile competiţiei
“Semimaratonul Bucuriei Urlati 2019” se va desfăşura sâmbătă, 28 Septembrie 2019, începând
cu ora 10.00, în zona orasului Urlati, conform celor prevăzute în prezentul regulament.
Accesul în zona de concurs se poate face cu autoturismul personal, în zonă fiind disponibile
locuri de parcare gratuite (în număr limitat) sau cu mijloacele de transport in comun.
Competiţia se va desfășura în proportie de 50% pe drumuri neasfaltate şi va cuprinde doua
probe, si anume: cros, aproximativ 11 km si, respectiv, semimaraton, aproximativ 21,5 Km.
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica traseul în funcție de condițiile meteorologice. Se
va alerga pe poteci de pamant si pe alei asfaltate, fiind recomandata incaltaminte de trail.
Competitia poate fi reprogramată in cazul unor fenomene meteorologice deosebite.
Traseul va fi marcat cu bandă de avertizare şi va fi supravegheat de arbitri, pentru parcurgerea
traseului în totalitate şi în deplină siguranţa de către toţi competitorii.

Orice tentativă de fraudă (“tăierea” traseului, abaterea voluntara de la traseu, efectuarea unui
număr mai mic de ture, etc) va fi sancţionată prin descalificare, acest aspect fiind comunicat de
urgență participantului.
“Imprumutarea” numarului de concurs unui alt concurent va fi sanctionata prin descalificare.
Tot prin descalificare va fi sancţionată şi participarea la concurs fără purtarea la vedere (pe
partea din faţă a echipamentului) a numărului de concurs.
La competițiile de cros sau semimaraton poate participa orice persoană pasionată de alergare,
care a împlinit 16 ani până în ziua desfășurării competiției şi căreia starea de sănătate îi permite
să alerge pe distanţa menţionată.
NOTE:
Participarea alergatorilor cu varste intre 16 si 18 ani, este permisa doar pe baza declaratiei pe
propria raspundere, cu incuviintarea parintelui/tutorelui legal.
Pentru toti copii este nevoie de declaratie individuala sau pe bază de tabel nominal întocmit de
catre unitatea de învătământ din care fac parte, cuprinzând semnăturile părinților/tutorilor.
Participanţii la cursele adulților, vor fi diferenţiaţi, în funcţie de vârstă si sex, pe următoarele
categorii:
•
•

feminin: 16-29 ani, 30-39, 40-49 şi peste 50 de ani
masculin: 16-29 ani, 30-39, 40-49 şi peste 50 de ani

Concurenții vor participa la competiție cu propriul echipament. Se recomandă un echipament
corespunzător condițiilor de vreme si de teren în care se va desfășura concursul: încălțăminte
antiderapantă, jachetă impermeabilă în cazul precipitatiilor abundente, șapcă/cozoroc.

2.1. Cursa copiilor
Deprinderea de a face mișcare este o componentă esențială, dar neglijată, a educației.
Practicarea unui sport în mod organizat este un ingredient indispensabil pentru transformarea
unui copil într-un adult puternic și, de ce nu, care are curajul de a schimba lumea.

Cursele se vor desfasura in data de 28 Septembrie 2019, incepand cu ora 12.30, in centrul
orasului Urlati, pe un traseu in zona Stadionului si in curtea Conacului Bellu, pe distante
adaptate varstei concurentilor, dupa cum urmeaza:
•
•
•
•
•

De la 3 la 5 ani – 200m
De la 5 la 8 ani – 400m
De la 8 la 10 ani – 600m
De la 10 la 13 ani – 800m
De la 13 la 16 ani – 1000m

Participarea la cursa copiilor se va face in limita a 400 locuri. Taxa de participare pentru cursa
copiilor este zero.
Deoarece accentul se pune pe sportivitate si fair-play, nu doar pe spirit de competitie, toti
participantii vor primi medalii si cadouri simbolice, castigatorii locurilor 1-3 primind si diplome.
Cursele vor fi separate pe categorii de varsta. Pentru participarea la cursa este necesara
completarea unei declaratii de catre unitatea de învățământ, parintele sau tutorele copilului.
Ridicarea numerelor de concurs si validarea inscrierilor se va face sambata 28 Septembrie 2019,
incepand cu ora 09.00 la zona de start.
In caz de vreme nefavorabila este posibila schimbarea zonei de start, fapt care va fi anuntat in
prealabil pe site, prin e-mail sau telefon.
Inscrierile individuale se pot face on-line; inscrierile de grup se vor face prin transmiterea
tabelelor cu participanti pe adresa de e-mail a organizatorului contact@start-now.ro

2.2 Cursa familiei – adulți și copii împreună – 800m
Cursa familiei (adulti si copii impreuna) se va desfasura în data de 28 Septembrie 2019 incepand
cu ora 13:30 si va avea o distanta de aproximativ 800 de metri.
Traseul va fi amenajat pe strada Orzoaia de sus in dreptul stadionului din Urlati.
Taxa de participare este de:
- 50 RON pentru inscrierile si platile efectuate in perioada 15 Martie 2019 – 31 Mai 2019
și
- 70 RON pentru inscrierile si platile efectuate in perioada 1 Iunie 2019 – 20
Septembrie 2019.
Se plateste o singură taxă per familie, indiferent de numărul de membri inscrisi din partea
unei familii.

2.3 Cursa fotoliilor rulante
Cursa fotoliilor rulante se va desfasura în data de 28 Septembrie 2019 începând cu ora 11:30 si
va avea o distanta de aprox. 3 km.
Traseul va fi amenajat pe strada Orzoaia de sus in dreptul stadionului din Urlati.
Taxa de participare la cursa fotoliilor rulante zero si cuprinde kitul de participare cu medalie de
finiser si produse de la sponsori, iar la premiere medalie si diploma la clasa open masculin si
feminin si produse de la sponsori.
Se asigura amenajarea traseului, asistenta medicala si acces la toalete ecologice speciale.
Persoanele cu dizabilitati locomotorii care doresc sa participe la acest eveniment sunt rugate sa
contacteze echipa organizatoare pentru detalii inscriere la numarul de telefon 0732232871 –
Iulian Serban.

3. Procedura de înscriere cuprinde următoarele etape:
1. Completarea formularului de înscriere până Vineri, 20 Septembrie 2019, ora 20.00. Acesta
este disponibil pe site-ul evenimentului (click aici pentru formular).
Se recomandă ca participanții să se înscrie din timp, deoarece nu se vor face înscrieri la faţa
locului. Inscrierea copiilor se va face pe baza de tabele centralizatoare transmise prin e-mail
de catre scolile participante la concurs sau la fata locului.
2. Plata taxei de participare.
•

prin transfer bancar în contul RO20 BACX 0000 0014 4118 9000, deschis la
UniCredit Bank. Beneficiar: ASOCIATIA START NOW, având CUI 36996890.

•

Online, prin card bancar;

•

Se vor menţiona obligatoriu numele şi prenumele participantului precum şi
Cursa ‘’cros” sau ‘’semimaraton” sau ‘’cursa familiei’’ la rubrica de “Detalii
plată”.

În cazul plăţii prin transfer bancar sau on-line, sau prin card bancar, taxa de participare este
de:
-

70 lei pentru înscrierile și plățile efectuate în perioada 15 Martie – 31 Mai 2019
85 lei pentru înscrierile și plățile efectuate în perioada 01 Iunie – 31 August 2019,
100 lei pentru înscrierile și plățile efectuate în perioada 01 - 20 Septembrie 2019.

Plata taxei de participare trebuie făcută în termen de 7 zile lucrătoare de la înscriere.

Taxa nu se returnează în cazul neparticipării la competiție; înscrierea poate fi transferată unei
alte persoane până la data de 20 Septembrie 2019, dupa acordul primit via e-mail la
contact@start-now.ro

Validarea înscrierii
Organizatorul va verifica periodic plățile efectuate. Participanții a căror plată a fost înregistrată
vor fi evidențiați prin mențiunea “validat” (sau ‘’confirmat’’) trecută în dreptul numelui lor în
lista participanților.
Pentru simplificarea validarii inscrierii va rugam sa transmiteti copia dupa chitanta sau ordinul
de plata care atesta plata taxei pe adresa de e-mail a organizatorului – contact@start-now.ro
Se recomandă ca participanții să verifice validarea înscrierii la câteva zile după efectuarea plății
și să semnaleze eventualele probleme organizatorului.
Din cauza procedurilor bancare, este posibil ca plăţile efectuate cu mai puțin de 48 de ore
înainte de închiderea înscrierilor online sau ulterior acestui moment să nu fie înregistrate în
timp util. Cei aflați în această situație trebuie să trimită dovada efectuării plății prin e-mail la
adresa contact [arond] start-now[punct] ro sau să o prezinte la ridicarea kitului de concurs.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida sau de a anula o inscriere pentru motive
intemeiate, fara acordul participantului/persoanei inscrise.

4. Declaraţia pe propria răspundere
Participanţii vor completa şi semna o declaraţie pe propria răspundere care să ateste printre
altele acceptarea regulamentului şi faptul că se consideră apţi din punct de vedere medical
pentru a participa la competiţie.
Declaraţiile pe propria răspundere se vor depune pe baza unui act de identitate în original, în
momentul ridicării pachetului de concurs.

5. Pachetul de concurs
Se vor asigura: vestiare, număr de concurs, acces la punctele de revitalizare, asistenta medicala,
cronometrare, înregistrarea timpului şi înscrierea în clasament, medalie de finisher, diplomă
electronică, diverse produse de la sponsori, acces la after-party.
Distribuirea pachetelor de concurs se va face dupa un program anuntat pe site-ul
www.runtourlati.ro dar si pe paginile de Facebook ale evenimentului.
Pachetul de concurs va fi primit numai după depunerea declaraţiilor pe propria raspundere,
care vor fi disponibile si la fata locului.
Numărul de concurs este obligatoriu să fie purtat pe toată durata desfăşurării competiţiei, la loc
vizibil, în partea din faţă a echipamentului. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează
prin descalificare, organizatorul neavand nici o obligatie privind inregistrarea participantului in
clasamentul final.

6. Start şi limită de timp
Startul competiţiei de cros si semimaraton din data de 28 Septembrie 2019, se va da la ora
10.00, iar limita de timp pentru parcurgerea traseului este de 2h si 30 minute la cros și 3h si
30 minute la semimaraton.
Continuarea cursei după depăşirea timpului limită este interzisă.

7. Premii
La sosire, toţi participanţii vor primi medalie de finisher, daca ajung in timpii limita.
Primii 3 clasaţi la fiecare categorie de varsta vor primi diplome, medalii şi premii din partea
sponsorilor. Nu se vor premia separat categoriile open.
Festivitatea de premiere pentru probele de cros si semimaraton va avea loc începând cu ora
15:00.
Clasamentul final pentru fiecare categorie va fi publicat ulterior pe site-ul www.runtourlati.ro

8. Condiţii administrative
Organizatorul va pune la dispoziţia participanţilor vestiare in incinta cladirii admninistrative a
Stadionului.
Bagajele participanţilor vor fi depozitate într-un loc supravegheat de voluntari şi vor putea fi
recuperate ulterior în baza numărului de concurs. Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea
pentru pierderea, furtul sau deteriorarea bunurilor personale ale participanţilor. Pentru
evitarea incidentelor neplăcute, se recomandă ca participanţii să nu lase în bagaje bunuri de
valoare.
Organizarea evenimentului revine Asociației Start Now care va colabora și cu alte structuri
partenere pentru a implementa evenimentul și pentru a asigura buna desfășurare a
competiției.
Organizatorii se obligă, să respecte prevederile Legii nr. 677 / 2001 privind protecţia
datelor cu caracter personal.
Concurenţilor le este interzisă aruncarea oricăror resturi, gunoaie sau altele asemenea în zona
de desfăşurare a competiţiei sub sancţiunea descalificării din competiţie. În acest scop, se vor
putea folosi coşurile de gunoi amplasate în parc sau sacii menajeri puşi la dispoziţie de către
organizatori în zona de START / FINISH. La punctele de hidratare, concurenții vor arunca
paharele și alte resturi menajere doar în perimetrele indicate de către voluntari. Este interzisa
aruncarea gunoaielor/resturilor menajere pe traseul de concurs. Nerespectarea acestei
prevederi, poate duce la descalificarea participantului.
Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deşeurilor şi depunerea
acestora în containere aflate în zona de start.
Este interzisă participarea la competitie / eveniment a persoanelor care au asupra lor băuturi
alcoolice / droguri sau care se află sub influenţa acestora, a persoanelor care au asupra lor arme
de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect
paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni
violente sau de tulburare a desfăşurării normale a derularii evenimentului. Persoanele care vor
încalca aceste prevederi vor fi îndepartate din zona evenimentului de către organizatori, chiar
cu sprijinul organelor de politie, daca va fi cazul.
Participantilor la eveniment le este interzis sa poarte materiale sau insemne cu caracter
electoral, obscen sau de natură să lezeze bunul simț. Sub sancțiunea eliminării din concurs, nu
este permis comportamentul nesportiv față de ceilalți competitori și nici modificarea numărului
de concurs. Oficialii cursei pot decide descalificarea celor care se abat de la aceste reguli.

Organizatorii își rezervă dreptul de a amâna sau anula evenimentul în cazul în care conditiile
meteo sau situații de forță majoră nu vor permite desfășurarea în bune condiții a acestuia.
Organizatorii nu pot fi făcuți responsabili pentru eventuale accidentari ale participanților.
Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventuale obiecte pierdute sau furate.
Prin înscriere, participantii își dau acordul ca imaginile/video-clipurile/alte materiale in care
sunt prezenti, să fie folosite de către organizatori în promovarea unor evenimente viitoare.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii
evenimentului cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite pe site şi la locul de
desfăşurare a competiţiei. Eventualele modificări vor fi comunicate participanţilor la adresa de
e-mail folosita la inscriere.
Persoane de contact
Vlad Gihac: 0722.999.750
Iulian Serban: 0732.232.871
www.runtourlati.ro @Un Proiect #StartNow - www.start-now.ro

