
   

 

REGULAMENT  

- Semimaratonul Bucuriei - Urlati –  
Ed. a V-a - 25 Septembrie 2021 

1. Date generale despre competiţie 

Concursul de alergare “Semimaratonul Bucuriei Urlati 2021”, 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 in contextul pandemiei COVID-19 

Prin semnarea Declaratiei pe proprie raspundere, participantii se obliga sa respecte toate 
masurile de mai jos. Nerespectarea masurilor sau utilizarea unui limbaj inadecvat, ironic, etc. fata 
de voluntari pot atrage descalificarea, conform deciziei organizatorilor. 

In prima etapa, se va atrage atentia participantilor de catre organizatori/voluntarii legitimati ca 
atare. 

 

 



   
 

CONDITII GENERALE: 

Inainte de evenimentul sportiv, fiecare persoana trebuie sa procedeze la autoevaluare. 

Simptomele includ: cele mai comune semne: febra, dificultate in respiratie (creşterea frecventei 
respiratorii), tuse, durere in gat, stare de oboseala, dureri musculare etc.; rare: dureri de cap, 
greata, diaree. 

In cazul in care participantii au astfel de simptome, este interzisa participarea la eveniment. 
Persoanele care prezinta unul sau mai multe dintre aceste simptome sau le-au prezentat in 
ultimele doua saptamani trebuie sa urmeze procedurile descrise de autoritatile sanitare şi sa nu 
participe la eveniment.  

Deplasarea catre şi de la locul de desfaşurare a evenimentului trebuie sa se faca respectand toate 
masurile de protectie dispuse de autoritati. 

Masuri generale de preventie pentru a limita raspandirea CORONAVIRUS: 

- spalarea frecventa a mainilor cu apa şi sapun timp de 20 de secunde sau folosirea unui 
dezinfectant pentru maini avizat/autorizat; 

- acoperirea gurii şi nasului in caz de tuse sau stranut cu plica cotului sau cu o batista de 
hartie şi aruncarea imediata a batistei urmata de igienizarea mainilor; 

- evitarea atingerii fetei, ochilor, gurii, nasului cu mainile neigienizate; 
- folosirea pentru dezinfectie doar a produselor biocide avizate/autorizate; 
- curatarea şi dezinfectarea riguroasa a tuturor materialelor şi echipamentelor sportive 

dupa fiecare utilizare; 

Participantii trebuie sa treaca prin perioada de antrenament necesara pentru acomodarea lor la 
regimul de efort şi pentru prevenirea accidentarilor grave in timpul competitiei. 



   
In zona de Start/Sosire se va pastra masca de protectie. In cazul consumarii de alimente/bauturi, 
participantul se va distanta de ceilalti participanti, la o distanta de minim 2 m, intr-o zona cat mai 
izolata. 

Conditii de antrenament/incalzire 

Pe tot parcursul antrenamentului trebuie sa fie pastrata o distanta de siguranta fata de celelalte 
persoane care ar putea sa fie prezente. Participantii la activitatea sportiva trebuie sa se asigure 
ca respecta distanta de siguranta de cel putin 2 m fata de celelalte persoane. 

Distanta sus mentionata va fi pastrata și in timpul sedintei tehnice, a premierii sau a oricarei alte 
activitati din zona start, finish, pana la momentul startului și imediat dupa finish. 

Este interzisa eliminarea salivei in spatiul de antrenament, dat fiind ca particulele de saliva sunt 
mediul cel mai propice pentru raspandirea Coronavirus 

Trebuie sa participe la organizarea şi desfaşurarea competitiilor doar persoanele a caror prezenta 
este absolut necesara, pentru a limita pe cat posibil numarul celor care sunt expuşi unui potential 
risc de infectare. In acest sens, participantii sunt rugati insistent sa nu aduca sustinatori la locul 
evenimentului. 

Intreg personalul implicat in organizarea competitiei va purta masca și manuși, inclusiv in 
punctele de alimentare/hidratare. 

Vor fi asigurate dispensoare de igienizare a mainilor cu produse biocide avizate/autorizate la 
intrarea in spatiul destinat evenimentului pentru toti participantii, in punctele de 
alimentare/hidtratare, in zona de start/finish, in zona de ridicare kit-uri. 

Vor fi afisate in toate spatiile folosite de competitori anunturi scrise/postere informative plasate 
la loc vizibil privind regulile de igiena a mainilor şi igiena respiratorie, practicarea responsabilitatii 
sociale prin distantarea sociala şi monitorizarea propriei stari de sanatate; 



   
La locul organizarii evenimentului sportiv, personalul medical efectueaza termometrizarea 
digitala a persoanelor implicate in desfaşurarea competitiei (sportivi, antrenori, voluntari etc.). 
In cazul inregistrarii unei temperaturi peste 37,3°C, aceasta se raporteaza catre medicul 
coordonator al competitiei respective in vederea izolarii cazului suspect, cu anuntarea imediata 
a Directiei de Sanatate publica şi a celorlalte autoritati competente; 

Vor exista amplasate in grupul sanitar dispensere cu sapun,  dispensere cu dezinfectant, precum 
şi prosoape igienice de unica folosinta (din hartie); pentru uscarea mainilor se vor folosi servetele 
de hartie; Se va efectua dezinfectia periodica a grupurilor sanitare cu produse biocide 
avizate/autorizate. 

Toti participantii (sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanti ai presei etc.) 
trebuie sa fie supuşi unui triaj epidemiologic şi trecuti pe o lista nominala, pentru a facilita o 
eventuala ancheta epidemiologica; 

Fiecare participant va primi in kitul de concurs masca de protectia și batiste de unica folosinta. 

Toti participantii (sportivi, voluntari, oficiali etc.) trebuie sa işi monitorizeze starea de sanatate şi 
sa respecte cu strictete masurile de baza pentru protejarea impotriva CORONAVIRUS, cum ar fi 
igiena mainilor, distantarea sociala, evitarea atingerii ochilor, nasului şi a gurii, respectarea igienei 
respiratorii şi respectarea recomandarilor de a ramane acasa şi de a solicita asistenta medicala, 
daca exista simptome specifice bolii. 

Sosirea participantilor in locatia unde va avea loc competitia sportiva trebuie sa se faca astfel: 
este recomandat ca transportul sa se efectueze cu mașina persoanala. In alte situatii este 
obligatorie purtarea echipamentelor de protectia pe perioada transportului. 

Participantii vor respecta cu strictete programul comunicat de organizatori (este recomandat ca 
participantii sa ajunga la locul de desfaşurare a competitiei la ora destinata), pentru a evita 
aglomerarea de persoane in anumite puncte. 

In zonele in care exista flux de intrare/iesire, participantii vor respecta aceste indicatii. 

 



   
In cazul in care participantii la competitie sunt obligati sa calatoreasca in afara localitatii unde 
locuiesc, cazarea lor se va face respectand prevederile anexei nr. 3 “Recomandari privind 
functionarea structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare” la Ordinul ministrului 
economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sanatatii nr. 1.731/832/2020 privind 
masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea 
desfaşurarii activitatilor in conditii de siguranta sanitara in domeniul economiei, pe durata starii 
de alerta. 

In timpul derularii şi dupa derularea evenimentului 

Participantii trebuie sa pastreze distanta sociala de minimum 2 m intre persoane sau cel putin 7 
mp pentru o persoana de fiecare data cand nu sunt folosite echipamente de protectie care 
limiteaza posibilitatea raspandirii SARS-Cov-2. Datorita traficului din zona de start/ finish, pana la 
start și imediat dupa finish este obligatorie purtarea mastii, cu exceptia momentelor in care se 
consuma bauturi/alimente. In astfel de momente se va incerca distantarea semnificativa (minim 
2, 5 m) de ceilalti participanti, avand in vedere ca spatiul de desfașurare permite o astfel de 
distantare. 

Participantii trebuie sa respecte regulile de igiena (de exemplu, folosirea unei batiste de unica 
folosinta, in caz de tuse sau stranut, evitarea schimbului de echipament sportiv, sapun, sticle cu 
apa şi alte articole personale intre competitori, evitarea contactului fizic – strangeri de mana, 
imbratişari la sfarşitul evenimentului). 

Se va evita contactul fizic cu ceilalti participant, strangeri de mana, imbratişari la inceputul 
/sfarşitul evenimentului sau pe traseu. 

 Depasirea pe traseu se va realiza rapid și cu respectarea maximului de distanta posibila; in toate 
celelalte situatii, se va mentine o distanta de minim 2 metri intre participanti. 

 Toti reprezentantii presei care asista la competitie trebuie sa declare ca sunt de acord sa respecte 
normele de igiena, sa se supuna examenelor medicale şi sa respecte distanta sociala de cel putin 
2 m. 

Alimentele oferite in punctele de alimentare/hidratare vor fi ambalate individual. Se recomanda 
dezinfectarea pe maini in punctele de alimentare, inainte de consumarea acestora. 



   
Participantii se obliga sa dezinfecteze hainele (echipamentul purtat in cadrul evenimentului) de 
indata ce ajung acasa. Se recomanda ca participantii sa detina un schimb de haine, astfel incat 
hainele purtate in cadrul evenimentului sportiv sa fie date jos cat mai repede. Hainele purtate 
vor fi depozitate intr-o punga inchisa, iar dupa ce vor fi date jos se va asigura dezinfectarea 
mainilor. 

 In punctele de alimentare/hidratare mancarea se va da ambalata in pungi de unica folosinta, iar 
apa in sticla. Pe parcursul traseului, in puncte și la cateva sute de metri de puncte vor exista pungi 
de gunoi in care aceste recipiente pot fi aruncate. Este interzisa aruncarea acestora pe traseul de 
concurs, putand atrage descalificarea. 

Proceduri in eventualitatea depistarii unui caz suspect de CORONAVIRUS 

Se va amenaja un spatiu de izolare pentru cel putin o persoana cu simptomatologie 
CORONAVIRUS, care sa fie bine ventilata, sa nu comunice cu alte incinte sau spatii definite; 
utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la competitie orice persoana care prezinta 
simptome pana la un consult de specialitate/testare/evacuare. Se anunta imediat eventualul caz 
suspect catre personalul medical aflat la locul competitiei şi se informeaza obligatoriu directia de 
sanatate publica locala si serviciul de urgente 112. Aceasta incapere este folosita doar pentru o 
astfel de situatie. 

Proceduri in eventualitatea aparitiei unui focar de infectie pe perioada competitiei 

Organizatorii competitiei vor intrerupe competitia in cazul in care se descopera cel putin un caz 
de infectie, pana la finalizarea anchetei epidemiologice. 

 In contextul pandemiei Coronavirus, se vor lua urmatoarele masuri de siguranta: numarul 
participantilor va fi limitat 200 Semimaraton, respectiv 200 Cros. Participantii vor trebui sa 
declare, suplimentar declaratiei uzuale privind starea de sanatate, pe propria raspundere, daca 
au intampinat/intampina simptome specifice infectiei Covid 19 sau daca au avut interactiuni cu 
persoane purtatoare ale virusului, din cunostintele lor. Persoanele care se incadreaza in aceste 
categorii sunt rugate sa nu participe la concurs, din respect si colegialitate fata de ceilalti 
alergatori; 



   
TOTI participantii, voluntarii, organizatorii și orice alte persoane prezente la startul evenimentului 
sau pe traseul sau sunt obligati sa detina asupra lor masca de protectie și lichid de dezinfectare 
maini, pentru a le utiliza la nevoie; Organizatorii vor pune la dispozitie, suplimentar mentiunilor 
de mai sus, maști de protectie și lichid de dezinfectare; 

In toate zonele comune, inainte și dupa start, participatii sunt obligati sa respecte distantarea 
sociala necesara și sa poarte masca; Distantarea de minim 2 m se aplica si in zonele de alimentare, 
hidratare; 

Se va respecta cu strictete programul comunicat de organizatori; Se va incerca evitarea formarii 
grupurilor, in zona de start/finish; 

Alte masuri vor putea fi comunicate in functie de indicatiile autoritatilor competente și in functie 
de evolutia normelor incidente, pe pagina de Facebook și pe pagina de internet ale competitiei; 
prin inscriere, alergatorii isi da consimtamantul fata de acestea; 

Organizatorii garantaza participantilor ca nu vor lua alte masuri decat cele impuse de necesitatea 
asigurarii sigurantei si sanatatii in contextul pandemiei Coronavirus si de normele legale in 
vigoare; Masurile vor fi proportionale scopului urmarit si nu vor impiedica buna desfasurare a 
competitiei; Nerespectarea masurilor de mai sus poate atrage descalificarea alergatorului, dupa 
atentionarea sa prealabila. 

In  cazul in care, autoritatile locale sau centrale, decid ca suspenda/intrerup evenimentele 
publice sportive, fapt pentru care competitia nu va mai putea avea loc la data de 25 septembrie 
2021, toate inscrierile achitate sunt transferate automat pentru editia viitoare (2022 sau cea in 
care este permisa realizarea fizica a evenimentului).  

3. Caracteristicile competiţiei 

“Semimaratonul Bucuriei Urlati 2021” se va desfăşura sâmbătă, 25 Septembrie 2021, 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 25 Septembrie 2021, 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 putand primi 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 25 Septembrie 2021, 
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 25 Septembrie 2021 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: 

- 60 RON pentru inscrierile si platile efectuate in perioada  25 Iulie 2021– 31 
August 2021 și 

- 80 RON pentru inscrierile si platile efectuate in perioada 01-17 Septembrie 2021  
Se plateste o singură taxă per familie, indiferent de numărul de membri inscrisi din partea unei 
familii. Fiecare familie va primi kitul de concurs si numerele alocate de catre organizatori. 
 

2.3 Cursa fotoliilor rulante 
 
Cursa fotoliilor rulante se va desfasura în data de 25 Septembrie 2021 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 0732.232.871 – 
Iulian Serban. 
 

3. Procedura de înscriere cuprinde următoarele etape: 

1. Completarea formularului de înscriere până Vineri, 17 Septembrie 2021, ora 20.00. Acesta 
este disponibil pe site-ul evenimentului (click aici pentru formular).  

mailto:contact@start-now.ro
https://tinyurl.com/2fedchcy


   
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: 
 

- 85 RON pentru inscrierile si platile efectuate in perioada 25 Iulie 2021 – 31 August 2021, 
- 100 RON pentru inscrierile si platile efectuate in perioada 01 – 17 Septembrie 2021 

 
 
Plata taxei de participare trebuie făcută în termen de 5 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 17 Septembrie 2021, dupa acordul primit via e-mail la 
contact@start-now.ro  
 
Nu se fac înscrieri la fata locului, se accepta doar plata inscrierilor deja efectuate, confirmate 
telefonic și doar în cazuri excepționale. 
 

1. Validarea înscrierii. 
 
Organizatorul va verifica periodic plățile efectuate. Participanții a căror plată a fost înregistrată 
vor fi evidențiați prin mențiunea “validat” 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. 

mailto:contact@start-now.ro
mailto:contact@start-now.ro


   
 
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. 
 
 
 

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. 

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. 

 

http://www.runtourlati.ro/


   

6. Start şi limită de timp 

Startul competiţiei de cros si semimaraton din data de 25 Septembrie 2021, 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. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor);  

http://www.runtourlati.ro/


   
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 

Iulian Serban - 0732.232.871 

Mihai Manole - 0752.559.538 

Sorin Prahoveanu – 0722.222.325 

www.runtourlati.ro  Un Proiect #StartNow - www.start-now.ro  
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