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REGULAMENTUL de organizare şi desfaşurare a concursului 
„Crosul cartierului – crosuri pentru copii” 

1 iunie 2013, Bucureşti, sector 1 
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETITIEI 
Competitia „Crosul cartierului — crosuri pentru copii” (denumita in cele ce urmeaza 
„Competitia”) este organizata de Asociaţia CORPOREANIMA are ca scop promovarea 
alergarii in aer liber, ca baza a dezvoltarii fizice, pentru copii. Participantii la Competitie 
sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Competitiei 
(denumit in continuare „Regulament Oficial”). 
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din 
Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul 
www.corporeanima.ro. 
Prin participarea la aceasta Competitie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se 
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial 
si ale legislatiei aplicabile. 
  
 
SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A COMPETITIEI  
 
2.1. Data si locul desfasurarii Competitiei: 
Competitia se va desfasura pe ziua de sambata, 1 iunie 2013, incepind cu ora 10:00 – 
11.30, in Bucuresti, pe strada Amintirii segmentele de stradă delimitat de strada Bacului 
și strada Niagara, conform mecanismului Competitiei, asa cum este acesta detaliat in 
Sectiunea 3 a prezentului Regulament. 
  
 
SECTIUNEA 3. MECANISMUL COMPETITIEI 
 
3.1. Participantii si desfasurarea Competitiei 
 Aceasta competitie se adreseaza copiilor. Competitia se va desfasura pe categorii de 
varsta (dupa virsta copilului) avind starturi separate: 
 - copii +4 - 6 ani (fete; baieti)  
 - copii +6 - 8 ani (fete; baieti) 
 - copii +8 - 10 ani (fete; baieti) 
 - copii +10 - 12 ani(fete; baieti) 
 - copii +12 -14 ani (fete; băieți) 
 
Crosul va fi organizat pentru 2 categorii determinate de sexul participantilor, respectiv: 
categoria «fete» si categoria «baieti». 
Pot fi insa inscrisi in concurs copii care au împlinit vârsta de 3 ½  ani până la copii care 
nu au împlinit încă 15 ani.  
Crosul este limitat la un numar de 200 de copii. Organizatorul poate mări numărul de 
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participanți.  
 
3.2. Distante de parcurs   
Categoriile: copii 4-6 ani (fete), copii 4-6 (baieti), copii +6-8 ani (fete), copii +6-8 (baieti)  
—vor alerga pe o distanta de aproximativ 400 m avind starturi separate la maxim 5-15 
min. unul de celelalt 
Categoriile: copii +8-10 ani (fete), copii +8-10 ani (baieti), , vor alerga pe o distanta de 
aproximativ 800 m avind starturi separate la maxim 5-15 min. unul de celelalt.  
Categoriile: copii +10 - 12 ani (fete), copii +10-12 ani (baieti), vor alerga pe o distanta de 
aproximativ 800 m avind starturi separate la maxim 5-15 min. unul de celelalt.  
Categoriile: copii +12 - 14 ani (fete), copii +12-14 ani (baieti), vor alerga pe o distanta de 
aproximativ 800 m avind starturi separate la maxim 5-15 min. unul de celelalt.  
 
  
3.3. Acordul pe propria raspundere 
Pentru a participa la competitie, pentru toti copiii participanti, parintii acestora vor 
completa formularul de inscriere prin care vor declara pe proprie raspundere ca sunt 
apti (copilul si parintele) din punct de vedere medical pentru participarea la competitie in 
prezenta organizatorului si a unui martor. 
 
3.4. Inscrierile 
Inscrierea participantilor se face gratuit la locul de desfasurare a competitiei incepind cu 
ora 8:30. Inscrierile se fac pana la ora 10.00. Este dreptul organizatorului de a prelungi 
inscrierile peste aceasta ora. Concursul are ca limita de participanţii 200 de copii.  
Este dreptul organizatorului sa mareasca numarul participantilor la  de copii.  
 
3.5. Echipament de concurs 
Participantii (copii si parinti) vor participa la competitie cu propriul echipament. Primii 
200 de copii inscrisi vor primi din partea organizatorilor tricouri, pe care le vor purta in 
timpul cursei. Este de preferat ca fiecare copil sa poarte incaltaminte sport.  
Nu vor fi folosite numere de concurs.   
  
3.6. Stabilirea rezultatelor 
Clasamentul pentru fiecare categorie de vârsta si sex se face in ordinea in care copii 
trec linia de sosire,  
Se vor intocmi clasamente separate pentru fiecare categorie de vârsta si sex, pentru 
primii 5 sosiţi.  
  
 
SECTIUNEA 4. NOTIFICAREA SI INMANAREA PREMIILOR  
 
 4.1. Titluri si premii 
Vor fi premiate locurile 1, 2 si 3 de la fiecare categorie de virsta si sex. CASTIGATORII 
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vor fi denumiti ,,Campioni ai Crosului Cartierului’’ si vor primi medalii, diplome.  
La sosire toti copiii participanti vor primi diplome de participare. Festivitatea oficiala de 
premiere va avea loc la locul de desfasurare a evenimentului in maxim o ora și jumătate 
de la incheierea competitiei. 
Primii 200 de copii inscrişi vor primi cate un tricou. Toti copiii care au terminat cursa vor 
participa la tombola, fiind folosit ca bilet de tombolă formularul de înscriere.   
   
4.2. Conditii administrative 
Organizarea evenimentului revine Asociatie CORPOREANIMA care se ocupa de 
implementarea evenimentului si care pune la dispozitie si arbitrii necesari desfasurarii 
competitiei. 
Eventualii sustinatori, bunici sau alti membri de familie ai copiilor concurenți pot ramane 
in vecinatatea traseului dar in afara rutei de alergare avind grija sa nu deterioreze 
spatiul verde sau să deranjeze buna desfășurare a competiței. 
Participantii nu pot parasi traseul de alergare si nici nu il pot schimba.Participantii care 
renunta pe parcursul alergarii vor fi descalificati dar sunt rugati sa se prezinte la sosire 
pentru a anunta organizatorul despre aceasta renuntare. 
Crosul va beneficia de prezenta unei ambulanțe.  
In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorii sunt obligati sa faca public numele 
castigatorilor si premiile acordate in cadrul acestei Competitii. Lista castigatorilor va fi 
publicata dupa data de 1 iunie 2013 pe site-ul www.corporeanima.ro.  
Organizatorii se obliga de asemenea, sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind 
protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorii se angajeaza sa pastreze 
confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezenta 
Competitie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in 
vigoare. 
  
 
Persoane de contact: 
 Lixandru Daniel - CORPOREANIMA - tel.: 0722.549326 
   
Organizatori: 
- Asociaţia Corporeanima 


