REGULAMENTUL COMPETITIEI CAMPIONII SCOLII
MARATONUL NISIPULUI editia a VII a

- 28.03.2020 -

ORGANIZATORI :
ASOCIATIA SPORTIVA SANASPORT CONSTANTA impreuna cu Asociatia Club Sportiv
ULTRARUN Constanta .
PARTENERI INSTITUTIONALI:
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA, DIRECTIA JUDETEANA PENTRU
SPORT SI TINERET CONSTANTA, RADIO CONSTANTA si PRIMARIA CONSTANTA

DATA SI LOCUL COMPETITIEI
CAMPIONII SCOLII este o competitie sportiv-distractiva, cu taxa de participare, prin care se
urmareste promovarea miscarii si sportului in aer liber in randul copiilor si adolescentilor.
Totodata prin intermediul acestei curse si prin donarea taxei de participare ne propunem
implementarea unui proiect pilot de dotare materiala cu echipamente sportive a scolilor din
judetul Constanta.
Pentru aceasta a doua editie contributiile individuale incasate pentru participare vor fi
redirectionate catre scoala care va avea cei mai multi participanti la startul Competitiei.
Competitia se desfasoara sambata, 28.03.2020, in intervalul orar 11:00-13:00,
startul/sosirea fiind in Constanta statiunea Mamaia, piateta Complexului Perla.

CONDITII DE PARTICIPARE
Cursa CAMPIONII SCOLII presupune o participarea individuala a unui copil sau adolescent
cu varsta cuprinsa intre 5-16 ani din clasele scolare 0 - 8.
Pentru a participa in cursa CAMPIONII SCOLII toti participantii trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii:
•

toti participantii trebuie sa fie clinic sanatosi si apti medical pentru efort

•

particpantii trebuie sa aiba varsta cuprinsa intre 05 – 16 ani impliniti pana la
data de 28.03.2020

•

parintele/tutorele copilului participant isi asuma integral raspunderea pentru
orice eventual accident sau paguba care ar putea sa survina pe parcursul

derularii cursei, fara a putea atrage raspunderea organizatorilor si sa
supravegheze in permanenta participantii minori pe parcursul derulariii cursei.
Organizatorul isi declina orice responsabilitate cu privire la orice problema
medicala aparuta in timpul sau ulterior evenimentului.
•

sa plateasca contributia de participare in suma de 40 lei/participant din
care 30 lei donatie care se va restitui scolii cu cei mai multi participanti
care termina cursa + 10 lei cost serviciu cronometraj electronic (numar
concurs si chip cronometraj electronic de unica folosinta);

•

sa aiba in posesie sa un act de identitate pentru verificare(carte identitate
pentru adulti si certificat de nastere pentru minori – actele nu vor ramane la
organizator vor fi doar verificate si restituite titularului);

•

parintele/tutorele copilului participant sa isi asume responsabilitatea ca au
capacitatea fizica si ca au avizul medical pentru a participa la cursa la care s-au
inscris.

CATEGORII DE VARSTA SI DISTANTE CURSE
Cursa CAMPIONII SCOLII se va desfasura pe categorii de varsta separat fete si baieti,
fiecare categorie de varsta avand de alergat distante diferite, dupa cum urmeaza:
5-6 ani distanta de alergat 300 m – START ora 11:00
7-8 ani distanta de alergat 400 m – START ora 11:10
9-10 ani distanta de alergat 800 m – START ora 11:20
11-12 ani distanta de alergat 1200 m – START ora 11:30
13-14 ani distanta de alergat 1600 m – START ora 11:40
15-16 ani distanta de alergat 2000 m – START ora 12:00
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica orele de start sau de a organiza starturi
comune sau separate baieti fete pe categorie, in functie de numarul de participanti la
fiecare categorie.

INREGISTRAREA IN COMPETITIE si RIDICAREA KITULUI DE CONCURS
Inregistrarea pentru CAMPIONII SCOLII se face doar online pe siteul competitiei:
www.maratonulnisipului.ro pana cel tarziu in data de 20.03.2020 sau pana la
completarea numarului maxim de locuri 1200 participanti.
ATENTIE : In ziua competitiei NU se vor face inscrieri in zona de start!
Plata contribuitiei de participare in cuantum de 40 lei/ participant se va face prin
virament bancar, plata online prin card bancar sau numerar in cadrul antrenamentelor
de grup organizate de catre Asociatia Sportiva SanaSport Constanta in fiecare
duminica in statiunea Mamaia.
Informatii bancare: Asociatia Sportiva SANASPORT Constanta
Adresa: Constanta, Str Ion Alexandrescu Nr. 22A
CUI/CIF: 31314950, Banca:CEC BANK, AG. DELFINARIU Constanta,

IBAN: RO42 CECE CT10 30RO N121 7688
Detalii plata: „Inregistrare M.N. 2020 – CAMPIONII SCOLII – nume participant”
ATENTIE: Nu se poate achita taxa in numerar la sediul agentiilor si sucursalelor
CEC BANK conform politicii interne a bancii!
Inregistrarea este finalizata doar la momentul incasarii taxei de inregistrare. Inregistrarea
este stearsa daca in termen de 3 zile lucratoare de la momentul inregistrarii online nu se
incaseaza contravaloarea taxei de inregistrare. Participantii isi pot verifica online statusul
inregistrarii pe lista de inregistrari din siteul evenimentului.
Numarul maxim de copii care pot participa la cursa este de 1200 de participanti.
In ziua competitiei NU se vor face inscrieri in zona de start.
Kitul de concurs format din tricoul oficial personalizat si numarul de concurs sichip
cronometraj electronic se ridica de catre parintele/tutorele participantului in data de 27
martie 2019 intre orele 10-21 din locatia predarii kiturilor pentru competitia Maratonul
Nisipului 2020 (care va fi comunicata ulterior), pe baza scrisorii de confirmare primite la
inscrierea in cursa .
Participantii la CAMPIONII SCOLII vor fi cronometrati cu chip urmand a se intocmi
clasamente oficiale iar toti participanti vor primi diplome in formate lectronic. Aceasta cursa
urmareste popularizarea alergarii si promovarea alergarii ca sport de masa.
Ridicarea kitului de concurs pentru cursa CAMPIONII SCOLII se face numai de catre un adult,
prin completarea unui formular de inscriere si a declaratiei pe propria raspundere privind
participarea copilului sau in cursa.
Nu este admisa inregistrare in cursa in numele altor participanti care nu sunt prezenti la
inscriere, iar numerele de concurs nu se pot ridica decat de catre parinte/titularulcopilului
participant
Participantii la cursa sunt obligati sa poarte in timpul cursei tricoul oficial si numarul de
concurs pus la dispozitie de catre oragnizatori sub sanctiunea descalificarii.
Cu ocazia inregistrarii, persoana care face inregistrarea va completa declaratia pe propria
raspundere privind asumarea responsabilitatii pentru toti membrii familiei participanti in cursa
precum si pentru faptul ca acestia sunt apti medical si ca pot parcurge intreaga distanta a
cursei.
Cu ocazia inscrierii, fiecare membru al echipei va primi numarul de concurs care va fi purtat
obligatoriu in timpul cursei sub sanctiunea descalificarii.
Din motive de siguranta se interzice alergare in cursa cu minori in brate, hamuri, carucioare
sau alte dispozitive.
Participantii la cursa CAMPIONII SCOLII care vor termina cursa vor primi medalia de finisher
precum si pachete de premiere din partea organizatorilor.

REGULI SI LIMITARI
Fiecare participant la cursa este obligat sa poarte numarul de concurs la vedere, pe partea din
fata.
Va fi descalificat orice alergator care nu poarta tricoul oficial si numarul de concurs pe tricou,
sau poarta alt numar de concurs decat cel primit din partea organizatorilor.
Este interzis orice ajutor extern primit de catre alergatori pe timpul cursei, precum si primirea
si consumarea unor alte bauturi sau energizante din partea altor persoane in afara celor
desemnate de catre organizatori sa asigure si sa deserveasca zona de hidratare.

ASISTENTA MEDICALA
Asistenta medicala va fi asigurata de catre organizator prin partenerii sai cu personal medical
specializat, ambulanta fiind pozitionata in zona de start/sosire.

PREMII
Vori fi premiati participantii care se claseaza pe locurile I-III pe categoriile de varsta cu premii
constand in diverse produse din partea sponsorilor si organizatorilor.

FESTIVITATEA DE PREMIERE:
13:00 – festivitatea de premiere la cursa CAMPIONII SCOLII la scena din piateta complex
Perla Mamaia
ATENTIE : Absenta castigatorilor la festivitatea de premiere duce la pierderea dreptului la
premii! Acordarea premiul se face doar personal in baza actului de identitate!
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica ora festivitatii de premiere in functie de
evolutia participantilor in cursa pentru a se putea asigura prezenta acestora la festivitate.
Orice modificare a orei va fi anutata prin sistemul audio in zona de start/sosire precum si
pe pagina de Facebook a organizatorului.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin inscrierea in cursa participantul major isi da acordul scris in momentul completarii
Declaratiei pe propria raspundere pentru ca datele cu caracter personal ale sale
(nume,prenume, datanasterii, serie si numar act identitate, numar de telefon si email) si ale
minorilor din echipa sa(nume, prenume si data nasterii), furnizate organizatorului
evenimentului sa-i fie prelucrate in urmatoarele scopuri: inscrierea la concursul CAMPIONII
SCOLII – Maratonul Nisipului 2020, contactarea persoanelor care participa la concurs, atunci
cand este necesar, acordarea premiilor, in vederea indeplinirii obligatiilor legale si
responsabilitatilor sociale ale organizatorului, conform legilor romane si internationale,
solutionarea litigiilor. Aceste date NU vor fi folosite in scopul de a primi informari de reclama,
marketing si publicitate din partea organizatorilor.

DREPTURI DE AUTOR
Prin inregistrarea in competitie, toti participantii vor autoriza de drept organizatorii, inclusiv
partenerii acestora sa foloseasca si sa reproduca orice declaratie sau imagine cu participantii
in alergare sau nu.
Organizatorii pot da aceste materiale unei terte persoane fara acordul expres al participantilor,
aceasta libertate fiind valabila pe o peroada nelimitata de timp atat pe plan national cat si
international.
Va dorim sa aveti parte de o experienta cat mai placuta in cadrul cursei sportiv-distractive
CAMPIONII SCOLII !

