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REGULAMENTUL OFICIAL
pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului

„Crosul de Toamnă Opel Plusauto – 2016”
30 noiembrie 2016, Parcul Tineretului - Craiova

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORII ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Evenimentul „Crosul de Toamnă Opel Plusauto – 2016” este o competiție pentru copii
și adulți, este organizat de S.C. PLUSAUTO SRL și are drept scop promovarea alergării în
aer liber și a unui stil de viață sănătos prin intermediul unei curse necompetitive
desfășurate pe o distanță de maxim 2.500 m.

Toți participanţii la „Crosul de Toamnă Opel Plusauto – 2016” sunt obligaţi să
respecte termenii şi condiţiile din prezentul REGULAMENT.

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în
România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la adresa
www.opelplusauto.ro.

Prin participarea la „Crosul de Toamnă Opel Plusauto – 2016”, participanţii sunt de
acord să respecte prevederile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament, ale
legislaţiei în vigoare aplicabile şi să semneze declaraţia pe proprie răspundere pusă la
dispoziţie de către Organizatori cu ocazia înscrierii, precum şi în ziua concursului, la
momentul validării înscrierii.

SECŢIUNEA 2. PERIOADA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE

Data şi locul desfăşurării:

Evenimentul „Crosul de Toamnă Opel Plusauto – 2016” va avea loc miercuri, 30
noiembrie 2016 începând cu ora 09.00, în Parcul Tineretului din Craiova şi se va finaliza
în jurul orei 14.00. Startul în cursă va fi dat la ora 10.00 iar festivitatea de premiere va
avea loc începand cu ora 12.00.

Zona de START / FINISH a cursei va fi amenajata la intrarea principală în Parcul
Tineretului.
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Traseul crosului va fi însemnat cu bandă de delimitare; în anumite puncte de pe traseu
vor fi amplasați voluntari din partea organizatorilor. Aceştia sunt responsabili de
parcurgerea traseului în deplină siguranţa de către toţi participantii, dar și de
respectarea de către concurenți a regulilor prevăzute în prezentul regulament.

SECŢIUNEA 3. REGULI GENERALE – DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI

Acest eveniment se adresează tuturor pasionaţilor de mișcare cărora starea de sănătate
le permite sa alerge pe distanţa Competitiei.

Startul se va da pe categorii, respectiv bărbați, femei, copii (varsta cuprinsa intre 9 si
14ani)

Competiţia constă în alergarea a 2.200 m adulti si 500 m copii, în Parcul Tineretului.

Înscriere

Înscrierea participanţilor se va face la faţa locului. Pot participa atât adulți, cât și copii.

Varsta admisa pentru copii, trebuie sa fie intre 9 ani si 14 ani.

Adulti incepand de la varsta de 15 ani

Numarul de participanti este limitat la 350, astfel ca dupa validarea primelor 350 de
numere de participare nu se vor mai putea face inscrieri.

Înscrierile validate nu pot fi schimbate sau predate altor persoane fără înștiințarea
organizatorilor și fără acordul acestora. Menționam că numărul de concurs cu care un
participant va fi înscris în cursă îi va servi acestuia la validarea rezultatului.

Traseul de concurs și ședinta tehnică

Traseul de concurs are lungimea de aproximativ 2.200 m pentru adulti si de 500 metri
pentru copii; în ziua evenimentului va fi semnalizat de către organizatori prin benzi de
delimitare şi va fi supravegheat de voluntari şi arbitri de cursă, amplasaţi în diferite
puncte.
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În zona de START / FINISH va fi amplasat un punct de hidratare și alimentare, accesibil
fiecarui participant atât înainte, cât și după cursă; la mijlocul traseului va fi amplasat un
punct de hidratare unde va fi doar apă.

Cu 15 minute înaintea startului cursei va avea loc o scurtă ședinta tehnică la care sunt
rugați să participe toți alergătorii înscriși.

Declaraţia pe propria răspundere

Toţi concurenţii (adulţi) vor completa şi semna o declaraţie pe propria răspundere prin
care să confirme că sunt apţi din punct de vedere medical pentru a participa la
competiţie.

Pentru copiii participanţi la această competiţie unul dintre părinţi / tutore /
reprezentant legal al acestora va completa şi semna o declaraţie prin care îşi va da
acordul pe proprie răspundere cu privire la participare şi va declara că participantul
(copil) este apt din punct de vedere medical pentru a participara la această competiţie.

În toate cazurile, Declarația pe proprie răspundere se va putea descărca și de pe site-ul
competiției.

Echipament şi condiţii de concurs. Concurenţii vor participa la competiţie folosind
propriul echipament. Se recomandă concurenţilor să poarte echipament de alergare
corespunzător condiţiilor meteorologice de la ora de desfăşurare a competiţiei (inclusiv
încălţăminte adecvată).

Numere de concurs și clasament.

Numerele de concurs vor fi puse la dispoziţie de către organizatori şi se vor înmâna
concurenţilor după completarea şi semnarea declaraţiilor pe propria răspundere.

Numerele de concurs se vor purta la vedere, în față; trebuie să fie vizibile pentru
validarea încheierii cursei.



PAG. 4

Clasamentul pentru fiecare categorie (masculin, feminin, copii) se va face în ordinea
sosirii fiecărui participant. Cursa fiind una necompetitivă, accentul va fi pus pe
promovarea mișcării în rândul tuturor categoriilor de varstă și nu pe întrecerea sportivă.
Astfel, organizatorii nu vor întocmi un clasament general complet.

Se va urmări corectitudinea clasamentului doar pentru primii 3 sosiți la fiecare
categorie. Timpii obținuți de participanți nu vor fi cronometrați oficial de către
organizatori.

Arbitri de traseu

În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasaţi arbitri de traseu care vor
supraveghea respectarea traseului și a prezentului regulament de către concurenţi.

În zona START / FINISH se va înregistra trecerea concurenţilor.

Dacă un comisar de cursă va observa o tentativă de ”tăiere” (scurtare sau abatere) a
traseului, concurentul respectiv va fi descalificat.

Titluri şi premii

Primii 350 de participanți vor primi din partea organizatorilor un tricou incripționat cu
însemnele Opel – Plusauto. Vor fi premiate locurile 1, 2 şi 3 la categoriile masculin,
feminin, copii.

Descriererea premiilor

Cele 6 premii destinate adulților constau într-o medalie, diploma precum și un vaucher
prin care câștigătorii vor primi:

- premiul I – un week-end de două persoane la o pensiune din nordul Olteniei.

- premiul II – un echipament complet de alergare sportiv oferit de Decathlon.

- premiul III – un abonament FREE WEEKEND 30 la Plus Aqua SPA.

Cele 3 premii destinate copiilor constau într-o medalie, diploma precum și un vaucher
prin care câștigătorii vor primi:

- premiul I – un echipament complet sportiv pferit de Deacthlon.

- premiul II – un abonament FREE WEEKEND 30 la Plus Aqua SPA.

- premiul III – articule promotionale Opel si Plusauto

Dacă situația o impune, organizatorii își rezervă dreptul de a modifica premiile anunțate
în prezentul regulament până în ziua evenimentului.

SECTIUNEA 4. CONDIŢII ADMINISTRATIVE

Organizarea evenimentului revine societății comerciale Plusauto srl care va colabora cu
și cu alte structuri partenere pentru a implementa evenimentul și pentru a asigura buna
desfășurare a competiției.
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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.

Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deşeurilor şi
depunerea acestora în containerele aflate în zona parcului.

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.

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.


