
INSPECTORATUL 1;iCOLAR JUDETEAN DOLJ 
Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, 
Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) 
Fax:0251/421824,0351/407396 
E-mail: isjdolj@isjdoli.ro Web: www.isjdolj.ro 

CATRE, 
TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA 

in atentia catedrei de educatie fizica ~i sport 

Va informam ca In data de 18.11.2017, !ncepand cu ora ora 10.00, In "Parcul 

Tineretului" se va desfii~ura "Crosul de Toamna Opel Plusauto - 2017". 
Categorii de varsta: 
- Elevi cu varste cuprinse lntre 9 ~i 14 ani - distanta de concurs 500 metri 
- Elevi cu varste peste 15 ani - distanta de concurs 2200 de metri 

Numar de participanti nelimitat. 
Regulamentul competitiei este ata~at prezentei note. 

Responsabilul catedrei de educafie fizica ~i sport are obligatia de a prelucra la nivelul 
catedrei prezentul document. 

Inspector ~colar, 

Prof. A~lin Vancea 
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REGULAMENTUL OFICIAL 

pentru organizarea i?i desfiii?urarea evenimentului 

,,Crosul de Toamna Opel Plusauto - 2017" 
18 noiembrie 2017, Parcul Tineretului - Craiova 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII ~I REGULAMENTUL OFICIAL 

Evenimentul ,,Crosul de Toamna Opel Plusauto - 2017" este o competitie pentru copii 
§i·adulti, este organizat de S.C. PLUSAUTO SRL §i are drept scop promovarea alergarii In 
aer liber §i a unui stil de viata sil.nil.tos prin intermediul unei curse necompetitive 
desfil.§urate pe o distanta de maxim 2.500 m. 

Toti participantii la ,,Crosul de Toamna Opel Plusauto - 2017" sunt obligati sil. 
respecte termenii §i conditiile din prezentul REGULAMENT. 

Regulamentul Oficial este lntocmit §i va fi facut public conform legislatiei aplicabile In 
Romania, fiind disponibil In mod gratuit oricil.rui solicitant la adresa 
www.opelplusauto.ro. 

Prin participarea la ,,Crosul de Toamna Opel Plusauto - 2017", participantii sunt de 
acord sil. respecte prevederile, termenii §i conditiile prezentului Regulament, ale 
legislatiei In vigoare aplicabile §i sa semneze declaratia pe proprie ril.spundere pusil. la 
dispozitie de cil.tre Organizatori cu ocazia lnscrierii, precum §i In ziua concursului, la 
momentul validil.rii lnscrierii. 

SECTIUNEA 2. PERIOADA ~I ZONA DE DESFA.~URARE 

Data §i locul desfli§urarii:. 

Evenimentul ,,Crosul de Toamna Opel Plusauto - 2017" va avea Joe sambata, 18 
noiembrie 2017 lncepand cu ora 10.00, In Parcul Tineretului din Craiova §i se va finaliza 
In jurul orei 14.00. Startul In cursil. va fi dat la ora 11.00 iar festivitatea de premiere va 
avea Joe lncepand cu ora 12.00. 

Zona de START / FINISH a cursei va fi amenajata la intrarea principaHi In Parcul 
Tineretului. 
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Traseul crosului va fi insemnat cu banda de delimitare; in anumite puncte de pe traseu 
vor fi amplasati voluntari din partea organizaforilor. Ace$tia sunt responsabili de 
parcurgerea traseului in deplina siguranta de catre toti participantii, dar ~i de 
respectarea de catre concurenti a regulilor prevazute in prezentul regulament. 

SECTIUNEA 3. REGULI GENERALE - DESFA~URAREA EVENIMENTULUI 

Acest eveniment se adreseaza tuturor pasionatilor de mi~care carora starea de sanatate 
le permite sa alerge pe distanta Competitiei. 

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

Competitia consta in alergarea a 2.200 m adulti si 500 m copii, in Parcul Tineretului. 

inscriere 

lnscrierea participantilor se va face la fata locului. Pot participa atilt adulti, cat ~i 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 nu este limitat. 

inscrierile validate nu pot fi schimbate sau predate altor persoane fara in~tiintarea 
organizatorilor §i fara acordul acestora. Mentionam ca numarul de concurs cu care un 
participant va fi inscris in curs a ii va servi acestuia la validarea rezultatului. 

Traseul de concurs ~i ~edinta tehnidi 

Traseul de concurs are lungimea de aproximativ 2.200 m pentru adulti si de 500 metri 
pentru copii; in ziua evenimentului va fi semnalizat de catre organizatori prin benzi de 
delimitare §i va fi supravegheat de voluntari §i arbitri de cursa, amplasati in diferite 
puncte. 
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in zona de START / FINISH va fi amplasat un punct de hidratare §i alimentare, accesibil 
fiecarui participant atilt lnainte, cat §i dupa cursa; la mijlocul traseului va fi amplasat un 
punct de hidratare unde va fi doar apa. 

Cu 15 minute lnaintea startului cursei va avea Joe o scurta §edinta tehnica la care sunt 
rugati sa participe toti alergatorii lnscri§i. 

Declaratia pe propria raspundere 

Toti concurentii (adulti) vor completa §i semna o declaratie pe propria raspundere prin 
care sa confirme ca sunt apti din punct de vedere medical pentru a participa la 
competitie. 

Pentru copiii participanti la aceasta competitie unul dintre parinti / tutore / 
reprezentant legal al acestora va completa §i semna o declaratie prin care I§i va da 
acordul pe proprie raspundere cu privire la participare §i va declara ca participantul 
( copil) este apt din punct de vedere medical pentru a participara la aceasta competitie. 

in toate cazurile, Declaratia pe proprie raspundere se va putea descarca §i de pe site-ul 
competitiei. 

Echipament ~i conditii de concurs. Concurentii vor participa la competitie folosind 
propriul echipament. Se recomanda concurentilor sa poarte echipament de alergare 
corespunzator conditiilor meteorologice de la ora de desfii§urare a competitiei (inclusiv 
lncaltaminte adecvata). 

Numere de concurs ~i clasament. 

Numerele de concurs vor fi puse la dispozitie de catre organizatori §i se vor lnmana 
concurentilor dupa completarea §i semnarea declaratiilor pe propria raspundere. 

Numerele de concurs- se vor purta la vedere, In fata; trebuie sa fie vizibile pentru 
validarea lncheierii cursei. 

Clasamentul pentru fiecare categorie (masculin, feminin, copii) se va face In ordinea 
sosirii fieciirui participant. Cursa fiind una necompetitiva, accentul va fi pus pe 
promovarea mi§ciirii In randul tuturor categoriilor de varsta §i nu pe lntrecerea sportiva. 
Astfel, organizatorii nu vor lntocmi un clasament general complet. 

Se va urmari corectitudinea clasamentului doar pentru primii 3 sositi la fiecare 
categorie. Timpii obtinuti de participanti nu vor fi cronometrati oficial de catre 
organizatori. 

Arbitri de traseu 

in diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasati arbitri de traseu care vor 
supraveghea respectarea traseului §i a prezentului regulament de catre concurenti. 

in zona START / FINISH se va inregistra trecerea concurentilor. 

Dacii un comisar de cursa va observa o tentativa de "taiere" (scurtare sau abatere) a 
traseului, concurentul respectiv va fi descalificat. 

Titluri ~i premii 
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Participanti vor primi din partea organizatorilor prin tombola un tricou incriptionat cu 
lnsemnele Opel - Plusauto, in limita a 25 de bucati. Vor fi premiate locurile 1, 2 ~i 3 la 
categoriile masculin, feminin, copii. 

Descriererea premiilor 

Cele 6 premii destinate adultilor constau lntr-o medalie, diploma precum §i un vaucher 
prin care ca9tigatorii vor primi: 

premiul I - un week-end la volanul Noului Crossland X cu plinul facut. 

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

premiul lII - un abonament FREE WEEKEND 30 la Plus Aqua SPA pentru doua 
persoane. 

Cele 6 premii(3baieti +3fete) destinate copiilor constau intr-o medalie, diploma precum 
§i un vaucher prin care ca§tigatorii vor primi: 

premiul I - un echipament complet sportiv oferit de Deacthlon. 

premiul II - un abonament FREE WEEKEND 30 la Plus Aqua SPA pentru doua 
persoane. 

premiul lII - articole promotionale Opel si Plusauto 

Daca situatia o impune, organizatorii i§i rezerva dreptul de a modifica premiile anuntate 
in prezentul regulament pana in ziua evenimentului. 

SECTIUNEA 4. CONDITII ADMINISTRATIVE 

Organiza!"ea evenimentului revine~societatiicomerciale Plusauto srl care~va colabora cu 
§i cu alte structuri partenere pentru a implementa evenimentul §i pentru a asigura buna 
desfa§urare a competitiei. 

Organizatorii se obliga, sa respecte prevederile Legii nr. 677 / 2001 privind protectia 
datelor cu caracter personal. 

Concurenj:ilor le este interzisa aruncarea oricaror resturi, gunoaie sau altele asemenea 
In zona de desfii~urare a competitiei sub sanctiunea descalificarii din competitie. in 
acest scop, se vor putea folosi co~urile de gunoi amplasate in pare sau sacii menajeri 
pu~i la dispozitie de catre organizatori in zona de START / FINISH. 

Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea de~eurilor ~i 

depunerea acestora In containerele aflate in zona parcului. 

Este interzisa participarea la competitie / eveniment a persoanelor care au asupra !or 
bauturi alcoolice / droguri sau care se afla sub influenta acestora, a persoanelor care au 
asupra !or arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substante iritant
lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru ~ocuri electrice ori alte obiecte 
ce pot fi folosite pentru actiuni violente sau de tulburare a desfii~urarii normale a 
derularii evenimentului. Persoanele care vor lncalca aceste prevederi vor fi lndepartate 
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din zona evenimentului de ciitre 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 natura sa lezeze bunul simt. Sub sanctiunea eliminarii din 
concurs, nu este permis comportamentul nesportiv fata de ceilalti competitori §i nici 
modificarea numarului de concurs. 

Oficialii cursei pot decide descalificarea celor care se abat de la aceste reguli. 

Organizatorii l§i rezerva dreptul de a amana sau anula evenimentul In cazul In care 
conditiile meteo sau situatii de forta majora nu vor permite desfa§urarea In bune 
conditii a acestuia. 

Organizatorii nu pot fi facuti responsabili pentru eventuale accidentari ale 
participantiJor. 

Organizatorii nu l§i asuma raspunderea pentru eventuale obiecte pierdute sau furate. 

Organizatorii l§i rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pana la data 
lnceperii evenimentului cu obligativitatea anuntarii modificarilor intervenite pe site §i la 
locul de desfa§urare a competitiei. 
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