
 

 
RACE YOUR CHAMP | SPORTS FESTIVAL 

 
1. GENERALITĂȚI 

 
1.1. Acest regulament se aplică participanților la evenimentul RACE YOUR CHAMP | 
SPORTS FESTIVAL 

 
1.2. Organizatorul evenimentului este Asociația Playfield, in colaborare cu  Movement 
Team SRL. 

 
1.3. Probele din cadrul RACE YOUR CHAMP | SPORTS FESTIVAL sunt deschise tuturor 
doritorilor, respectând condițiile impuse de organizator 
 
1.4. Înscrierea participanților la această secțiune din cadrul evenimentului se face prin 
înregistrare online pe site-ul www.sportsfestival.com  

 
1.5. Prin completarea formularului de înscriere și bifarea căsuței corespunzătoare în procesul de 
înregistrare  online, fiecare participant: 
 
– declară că a citit și a înțeles termenii și condițiile de participare la competiția RACE YOUR CHAMP | 
SPORTS FESTIVAL, precum și regulamentul general aplicabil evenimentului derulat disponibil link. 
 
– declară că a citit și a înțeles Politica de Confidențialitate aplicabilă evenimentului de către  
organizatori. 
 
– declară pe propria răspundere ca datele completate sunt reale și că persoana este aptă fizic și psihic 
pentru a participa la concurs potrivit condițiilor din prezentul Regulament și , nu are probleme de 
sănătate. 
 
1.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea și participarea la competiție, din motive 
obiective, a unui participant  

1.7. Competiția se desfășoară în 14 iunie 2020. 
 

1.8. Înscrierile online se fac până la data de  8 iunie 2020. După această dată înscrierile 
nevalidate se vor anula. 

 
1.9. Traseul competiției va fi descris în secțiunea dedicată competiției de alergare de pe 
www.sportsfestival.com  

 
2. DECLARAȚIA PARTICIPANȚILOR 
 
2.1. Participarea la antrenamentul de  RACE YOUR CHAMP | SPORTS FESTIVAL se face pe proprie 
răspundere a participanților, în deplină cunoștință a capacității fiecărui participant de a participa la 
eveniment, a stării de sănătate fizică și mentală. 
 
 
2.3. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la 
eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea 
caracterul real al datelor completate și își asumă deplina responsabilitatea că are acordul 



 

participantului pentru înscrierea lui la eveniment. Persoana care realizează înscrierea unei alte 
persoane la o activitate, antrenament, sesiune din cadrul Sports Festival își asumă faptul că are 
acordul din partea persoanei în cauză pentru această înscriere, inclusiv pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale acelei persoane, prelucrare pentru care acționează în calitate de operator. 
Totodată, este obligația persoanei care realizează înscrierea de a comunica persoanei înscrise 
condițiile de participare, prevederile regulamentului și unde poate fi acesta consultat.  
 
2.4. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, participantul declară că a citit și a înțeles 
Regulamentul evenimentului, participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic 
sănătos/sănătoasă și că nu suferă de nicio afecțiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să 
îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și își asumă întreaga 
responsabilitate în ceea ce privește participarea la antrenamentul de  RACE YOUR CHAMP | SPORTS 
FESTIVAL. 
 
2.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere persoana înscrisă declară că a înțeles pe 
deplin ce reprezintă participarea la o astfel de inițiere. 
 
2.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere participantul la eveniment declară pe 
propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la acest tip de inițiere, 
cum este cea de  RACE YOUR CHAMP | SPORTS FESTIVAL astfel încât organizatorii, precum și oricine 
are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari etc) sunt exonerați 
de orice răspundere în legătură cu orice pretenții de orice natură, ale participanților, reprezentanților 
legali ai acestora și/ sau a succesorilor acestora, pentru eventuale accidentări, îmbolnăvire, deces sau 
orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării competiției sau după 
participarea la aceasta. 
 
2.7. Participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situația în care ar surveni pe 
parcursul competiției evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate 
de transportul către o unitate medicală specializată și declară că renunță la orice pretenție pe care ar 
putea să o aibă față de organizatori în legătură cu un astfel de transport și/sau tratament de urgență, 
întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta. 
 
 
2.9. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate și siguranță în derularea activității 
sale în cadrul evenimentului. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii și personalul care participă 
la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de 
orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfășurării evenimentului. 
 
2.10. Este recomandat ca participanții să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru 
competiții sportive. 
 
2.11. Participanții au obligația de a asculta și de a respecta indicațiile/instrucțiunile organizatorului și 
ale personalului. 
 
2.12. În ceea ce privește participarea copiilor minori la eveniment, prin completarea și trimiterea 
formularului de înscriere părinții sau tutori legali ai copilului minor declară pe propria răspundere că 
sunt de acord cu participarea copilului minor la competiție și ca au înțeles pe deplin toate aspectele de 
ordin fizic, organizațional pe care le implică această participare. 
. 
 



 

2.13. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că 
au fost informați cu privire la riscurile ce le implică participarea copilului minor la eveniment și că își 
asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unui accident survenit în timpul evenimentului. 
Organizatorii, precum și oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, 
voluntari etc) sunt exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenții ale participanților, 
tutorilor legali ai acestora și/sau a succesorilor acestora, de orice natură, pentru eventuale accidentări, 
boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării 
competiției. 
 
2.14. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că 
datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din 
punct de vedere medical pentru a participa la proba la care a fost înscris, că minorul pe care îl 
reprezintă are pregătirea fizică, psihică și tehnică corespunzătoare pentru a participa la proba la care a 
fost înscris; că a luat la cunoștință de implicațiile juridice ale participării minorului pe care îl reprezintă 
la eveniment și își asumă întreaga răspundere, în cazul în care minorul pe care îl reprezint este implicat 
într-un accident; 
 

3. TAXA DE PARTICIPARE 
 

3.1. Taxa de participare se plătește online cu card bancar sau prin transfer bancar. 
 

3.2. Înregistrările online se deschid la data și ora prevăzută de organizator pe site-ul 
evenimentului www.sportsfestival.com 

 
3.3. Taxa de participare structurată după cum urmează: 
 

Perioada înscriere 10 km 5 Km Family Run Kids Run 
Early Bird 1 – 16.12.2019 – 10.02.2020 80 lei 70 lei 50 lei gratuit 
Early Bird 2 – 11.02.2020 – 10.04.2020 90 lei 80 lei 50 lei gratuit 
Regular price – 11.04.2020 – 8.06.2020 110 lei 100 lei 50 lei gratuit 

 
 
 
 

3.4 Atenție! Neplata taxei în termen de cinci zile lucrătoare de la efectuarea înscrierii duce 
la anularea înregistrării, cu posibilitatea reluării procedurii de înscriere din partea unui 
participant. 

 
3.5. În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de 
participare nu se returnează.

 
3.6. În cazul anulării competiției în situație de forță majoră sau din motive neimputabile 
organizatorilor, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel 
costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanților. 

 
3.7. Restituire taxă: 

 
În caz de retragere a unui participant, taxa se restituie numai în cazul în care cererea de 
retragere este formulata până la 31 mai 2020 (mai puțin comisioanele bancare). După 
această data, taxa nu se mai restituie. 

 



 

Un participant poate opta pentru transferul înscrierii către altă persoană, iar în acest caz se percepe 
taxa de 25 lei/transfer. 

 
Un participant poate opta pentru schimbarea unei probe la care s-a înscris cu o alta din cadrul 
evenimentului,  caz în care se percepe o taxă de 25 lei 

 
După data de 1 iunie 2020 nu se mai pot face niciun fel modificări în lista participanților (transferul 
înscrierii către o altă persoană sau transferul între probe). 

 
 

4.PACHETUL DE CONCURS 
 

4.1. Kit-ul de concurs care va fi furnizat participanților de către organizator cuprinde: tricou 
inscripționat cu datele evenimentului și ale concursului, numărul de concurs, cipul de 
cronometrare. Organizatorul asigură accesul pe durata Concursului la punctul de alimentare 
și la alte facilități care vor fi oferite din partea organizatorilor sau a sponsorilor 
evenimentului. 

 
 
 

5. CATEGORII ȘI CLASAMENT 

5.1. Participanții se pot înregistra la următoarele probe: 

Cros 10 km 
Cros  5 km 
Family Run 
Kids Run 
 

La competiția Family Run se pot înscrie doar echipe formare din 2 peroane: 1 adult si un minor cu 
vârsta cuprinsă intre 9 si 16 ani. Kitul de participare la aceasta competiție va conține după cum 
urmează : 1 tricou cu însemnele organizatorului pentru minor, 1 număr de concurs pentru adult, 1 
număr de concurs pentru minor. 1 cip de cronometrare pentru adult. Se aleargă în echipa și pentru 
validarea rezultatului este necesar ca ambii coechipieri să treacă linia de sosire simultan. 
 
La competiția Kids Run pot participa copii cu vârsta cuprinsa intre 5 si 8 ani. Kitul de participare va 
conține un tricou cu însemnele organizatorului  , precum si diverse materiale și produse din partea 
partenerilor festivalului.  
 

5.2.  Se premiază primii 3 câștigători la categoriile masculin și feminin de la crosul de 5 km și 
primii 3 câștigători la categoriile masculin și feminin la crosul 10 km. Clasamentul OPEN se va 
face pe timpul brut (GUN TIME) 

 
5.3. Valoarea premiilor. 
 

Cros 10 km(masculin si feminin) Cros 5 km (masculin si feminin) 
Locul I  - 1000 lei Locul I  - 700 lei 
Locul II   - 700 lei Locul II   - 500 lei 
Locul III  - 500 lei Locul III  - 300 lei 

 
 

5.3. Toți participanții care trec linia de sosire vor fi premiați cu o medalie



 

 
5.4 ATENTIE! 
Validarea clasamentului se va face în 2 săptămâni de la terminarea evenimentului, după 
soluționarea contestațiilor și a cazurilor de forță majoră. 
Premiile în bani se plătesc exclusiv prin transfer bancar în contul titularului până la data de 
30 iunie 2020 din contul organizatorului, timp în care vor fi soluționate eventualele contestații. 
Impozitele si taxele aferente premiilor vor fi achitate de către organizator. 

 
 
 

6. PROCEDURI DE CONCURS 
 

6.1. Numărul de concurs 
 

Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe 
toată durata concursului. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control 
unde se anunță retragerea din concurs. 

 
6.2 Cipul de cronometrare 

 
Cipul de cronometrare este fixat pe numărul de concurs (lipit pe spatele numărului) și se 
poartă prins cu ace de siguranță, împreună cu numărul de concurs, pe tricou, în față, 
preferabil în zona abdomenului, neacoperit de alte echipamente. 

 
6.3. Startul 

 
Startul se va da la data și ora stabilite de organizator și anunțate pe site-ul competiției. 
Locurile zonelor de start vor fi publicate pe pagina oficială a evenimentului. 

 
6.4. Retragerea din concurs/Abandonul 

 
a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele 
de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai 
dorește să continue concursul are obligația de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de 
control sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs și va fi considerat 
retras. 

 
b) Concurenții care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenți pentru a le face loc 
celor care vin din spate, celor care doresc și pot să îi depășească. 

 
c) Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice 
participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanțelor 
halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică. 

 
7. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR



 

 
7.1. Este strict interzisă aruncarea deșeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara 
celor amenajate sau la punctele de control. 

 
7.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificați. 

 
8. ECHIPAMENT OBLIGATORIU 

 
8.1. Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la 
start: pantofi de alergare, ținută sportivă (pantaloni /fustă/colanți, tricou/maieu de 
alergare), număr de concurs (pus la dispoziție de către organizator). 

 
 

9. RECLAMAȚII / CONTESTAȚII 
 

9.1. Reclamațiile și contestațiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 ora 
de la închiderea oficială a cursei. 

 
 
 
 

10. MODIFICAREA TRASEULUI. ALTE DECIZII PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 
 

10.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiția dacă 
aceasta nu se poate desfășura în condiții de siguranță. 

 
10.2. Orice decizie va fi luată de către directorul sportiv al festivalului.  

 
10.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informațiilor afișate pe 
site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoștința 
participanților cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informațiilor afișate pe site-ul 
competiție, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informații privind 
programul cursei. 

 
 


