REGULAMENT OFICIAL
5 mai 2017 - Crosul Europei
Cetatea Alba Carolina
Acest regulament se aplică Crosului Europei, organizat în data de 5 mai 2017 ora 12.00. Prezenta
competiţie face parte dintr-o serie de evenimente de informare pe teme europene derulate de Centrul
de informare Europe Direct Regiunea Centru şi de Centrul de informare Europe Direct Alba Iulia.
Evenimentul este organizat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, Fundaţia PAEM Alba şi
Primăria Municipiului Alba Iulia, instituții care coordonează cele două Centre Europe Direct şi are drept
scop familiarizarea participanţilor cu datele esenţiale din istoria construcției europene şi promovarea
unui stil de viaţă sănătos. Pe parcursul acestui eveniment se vor organiza și alte activității care
marchează 10 ani de aderare a României la Uniunea Europeană.
Crosul se va desfășura pe o distanță de aproximativ 6 km, pe laturile Cetăţii Alba Carolina, punctul de
start și de sosire fiind în șanțurile Cetății, zona Catedralei Reîntregirii. Numărul participanţilor este
estimat la 600 de concurenţi. La confirmarea înscrierii vor avea prioritate persoanele înscrise anterior
online sau la sediile instituțiilor organizatoare.
Condiţii de participare:
Pentru a participa la competiţie trebuiesc îndeplinite următoarele condiţii:
1) Participantul trebuie să aibă cel puţin 12 ani împliniţi;
2) Participantul trebuie să aibă asupra sa un act de identitate sau să fie însoțit de părinți/profesori/tutori
etc;
3) Prin înscrierea la Cros, participantul major, părinții participantului minor, tutorii sau profesorii care-i
însoțesc, își asumă responsabilitatea privind calitatea de participant.
Responsabilități asumate prin înscrierea la Cros (participant/profesor/tutore):
- sunt apt/ minorul pe care îl reprezint este apt din punct de vedere medical pentru alergare;
- am pregătirea fizică și psihică corespunzătoare/minorul pe care îl reprezint are pregătirea fizică și
psihică corespunzătoare pentru a alerga în cadrul Crosului Europei;
- cunosc implicațiile juridice ale participării la acest concurs și îmi asum întreaga răspundere în cazul
implicării mele/ a minorului pe care îl reprezint într-un accident înainte, în timpul sau după concurs, pe
traseu sau în zona de concurs;
- nu îi voi trage pe organizatorii concursului la răspundere în cazul în care voi fi descalificat din
competiție / în cazul în care copilul meu sau minorul pe care îl reprezint va fi descalificat din competiție
pentru nerespectarea regulamentului concursului;
Înscrierea:
Înscrierea participanţilor se face prin una dintre următoarele:
- completarea formularului online
- la sediile instituţiilor organizatoare

- la locul de desfăşurare a competiţiei. Înscrierile în ziua concursului vor avea loc începând cu ora 9:30
şi până la ora 11:00, în zona de start/sosire (traseul de Vest a Cetăţii Alba Carolina, zona Catedralei
Reîntregirii), în limita locurilor rămase disponibile.
În ziua competiției, între orele 9-11:30, la linia de start, participanții vor semna formularele de înscriere
prin care își asumă responsabilitățile de participant. Participanții vor primi un tricou şi un număr de
participare, iar organizatorii se obligă să asigure apă pentru toți participanții la cros pe durata
desfășurării acestuia.
Startul și traseul:
Startul se va da pentru toţi concurenţii la ora 12:00. Locația startului şi a sosirii este Latura de Vest a
Cetăţii Alba Carolina, în fața Catedralei Reîntregirii. Toţi participanţii vor parcurge un traseu de
aproximativ 6 km (2 ture prin în șanțurile Cetăţii Alba Carolina).
Copiii și vârstnici au posibilitatea de a parcurge doar o singură tura (cca 3km). Deoarece pentru cei 6
km este necesară efectuarea a două ture prin șanțurile Cetății, pentru înregistrarea celor care
efectuează ambele ture se vor amplasa în zona start/sosire, puncte de marcaj pentru trecerea în cea
de-a doua tură de alergare. Aceste marcaje vor fi luate în considerare la desemnarea finaliștilor și la
distribuirea de promoționale.
Pentru cei care aleargă o singură tură va exista un culoar separat de ”finish” precum și marcaje
specifice pentru desemnarea locurilor în clasament. Punctul de sosire este același ca și cel de start,
fiind atins după parcurgerea ambelor ture ale traseului de alergare. Acest traseu va fi marcat de către
organizatori pentru ghidarea corespunzătoare a participanţilor.
Puncte de verificare:
Pe traseu se vor găsi puncte de control care vor fi marcate corespunzător.
Stabilirea rezultatelor:
La linia de sosire, organizatorii vor înmâna celor ce ajung, numere de sosire în ordine crescătoare, care
vor consemna poziţia concurentului în ierarhia concursului. Rezultatele nu vor fi omologate din punct de
vedere sportiv.
Premii:
Festivitatea de premiere va avea loc începând cu ora 13:00 în zona liniei de start/sosire. Se vor acorda
premii pentru două categorii de alergători, feminin și masculin, primirilor trei clasați atât pentru o tură cât
și pentru două ture. Valoric, premiile vor fi mai mari pentru cei care au alergat două ture. Trofeele (cupe)
vor fi acordate doar celor care au alergat două ture. Toți participanţii înscriși vor primi tricouri şi diplome,
inclusiv profesorii însoţitori. Celorlalți participanți, în funcție de clasament li se vor acorda premii în
obiecte, cupe și medalii, precum și materiale promoționale tuturor participanților la cros.
Toţi participanţii vor primi diplome de participare și diverse obiecte promoționale personalizate cu
elementele de identitate vizuale ale UE.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, organizatorii vor face publice numele câştigătorilor din cadrul
acestei competiţii. Lista câștigătorilor va fi publicată cel mai târziu în data de 10 mai 2017 pe site-urile
www.europedirect-adrcentru.ro și www.edalba.ro. Prin participarea la cros participanții își dau acordul
ca imaginea lor sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie folosite în
materialele de promovare a evenimentului, sub formă de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. în mod
gratuit şi necenzurat.
Organizatorii se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter
personal. Ca atare, organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter
personal ale participanţilor/ câştigătorilor la prezenta competiţie şi să le utilizeze conform prezentului
regulament, al declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare.

Retragerea din cursă:
Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să-i
informeze pe organizatori imediat, la start sau la punctele de control de pe traseu.
Penalizări:
Următoarele aspecte vor fi monitorizate de organizatori și voluntari și în caz de abatere atrag automat
descalificarea:
- scurtarea traseului marcat de organizatori;
- nerespectarea regulilor competiției;
- comportament nesportiv față de alți participanți, oficiali, public, alte persoane;
- pierderea, modificarea sau schimbarea numărului de concurs.
Oprirea / retragerea din cursa:
Organizatorul își rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:
- s-a accidentat după start;
- starea fizică nu-i mai permite continuarea cursei;
- în cazuri excepționale.
Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să-i
informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control, la sosire sau sunând la numerele de
urgență comunicate la start.
Retragerea din cursă va fi confirmată de către concurenți prin semnarea fișei de concurs și depunerea
acesteia la punctul de control cel mai apropiat de locul abandonului/retragerii.
Siguranța:
 Participanții sunt direct responsabili pentru participarea la această cursă, organizatorul nu își
asumă nici un fel de obligație în cazul în care participantul se accidentează sau se rănește. Va
exista în zona de start/finish o ambulanță cu un punct de prim ajutor unde se va asigura
serviciul medical de urgență în caz de nevoie.
 Orice accident în care sunt implicați participanții, survenit în timpul desfășurării concursului din
nerespectarea regulilor de concurs și a regulilor de conduită va fi exclusiv in responsabilitatea
celor implicați în accident.
 Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate în zona de
start/sosire sau pe traseu in timpul concursului.
Persoane de contact:
Mirela Groza
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
(Centrul de informare Europe Direct Regiunea
Centru)
Str. Decebal, nr. 12, Alba Iulia
Tel. 0258 818 616, int. 122
E-mail: europedirect@adrcentru.ro

Andreea Groza
Fundația PAEM Alba
(Centrul de informare Europe Direct Alba Iulia)
Str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia
Tel: 0258-831999 / 0258-818488
E-mail: europedirect@apulum.ro

