REGULAMENT “SEMIMARATONUL CRAIOVEI
2020”
EDIȚIA VIRTUALĂ ROGVAIV(A)

1.

Ce este “Semimaratonul Craiovei 2020”

“Semimaratonul Craiovei 2020” este un eveniment virtual care se adresează amatorilor de alergare și care
își propune să ofere o alternativă pentru această perioadă în care, din păcate, organizarea Evenimentului
în lumea reală nu poate fi făcută în condiții de deplină siguranță.
“Semimaratonul Craiovei 2020” este un Eveniment de alergare cu strângere de fonduri pentru proiecte
din comunitate. El își propune să aducă împreună oameni din toată țara care să alerge pentru schimbările
pozitive în care cred.
Sub deviza “ALERGĂM SEPARAT, DAR ÎMPREUNĂ PENTRU COMUNITATE!” - Evenimentul aduce în primplan o comunitate plină de pasiune, cu atașament sporit față de sport, unită în susținerea propriilor
idealuri, însă îi adaugă solidaritatea și spiritul de echipă ca fiind valori esențiale ale oricărei cetăți, ale
oricărui cetățean.

2.

Organizatorul Evenimentului

Organizatorul evenimentului este ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A TINERILOR CU INIȚIATIVĂ prin programul său
permanent CENTRUL PENTRU VOLUNTARIAT VOLUNTARIS, cu susținerea autorităților și instituțiilor
locale, în parteneriat cu Sponsori, Asociații și Persoane Juridice sau Fizice, care participă ca parteneri probono sau sub formă de voluntariat.
Evenimentul este produs în parteneriat cu SightRunning.ro din Timișoara.
Evenimentul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți
participanții.
Toate informațiile despre Eveniment sunt disponibile pe site-ul https://www.SemimaratonulCraiovei.ro/
și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/SemimaratonulCraiovei/.

3.

Perioada de desfășurare a Evenimentului

Start înscrieri: 01 iulie 2020
Data desfășurării alergării: oricând în intervalul 20 iulie – 20 septembrie 2020

Premierea: Duminică 27 septembrie 2020

4.

Locația și traseul

Aleea principală a Parcului "Nicolae Romanescu" din Craiova, de-a lungul pistei pentru biciclete, pe bucla
care poate fi vizualizată în animație aici: https://www.plotaroute.com/route/1180672

5.

Modul de desfășurare și opțiunile de distanță

Cum funcționează:
- Pasul 1: alergătorii vor completa formularul de înscriere online de pe site-ul Semimaratonului
Craiovei;
- Pasul 2: alergătorii la Cursa Roșie, Orange, Galbenă, Verde vor folosi obligatoriu aplicația Strava
pentru cronometrarea curselor. Aceasta poate fi accesată gratuit la https://www.strava.com/ sau
descărcată din Google Play sau App Store. Trebuie să vă creați un cont!
- Pasul 3: achitați taxa de participare;
- Pasul 4: în aplicația Strava solicitați accesul în Clubul Semimaratonul Craiovei 2020 aici:
https://www.strava.com/clubs/smcr2020;
- Pasul 5: alergați (de câte ori și când doriți în perioada de desfășurare a concursului 20 iulie -20
septembrie) segmentul aferent cursei alese.
- ATENȚIE: segmentul aferent cursei alese trebuie străbătut în totalitate și în direcția precizată
pentru a fi contorizat. Locația: Parcul <<Nicolae Romanescu>>. Plecarea se face de la intrarea
Monumentul Hipic (centrul de închiriere biciclete). Alergarea se face pe aleea principală pe lângă
pista de biciclete, direcția de deplasare de la plecare este către Restaurant Planters - Grădina
Zoologică - Castelul Fermecat până la fântâna Valea Fetii cu întoarcere pe lângă Hipodrom - intrare
Stadion Extensiv - pe lângă Velodrom, înapoi până la Monumentul Hipic.

-

Pasul 6: rezultatele vor fi adăugate automat în Clasamentul generat de aplicația Strava;
Pasul 7: datele vor fi preluate pe site-ul nostru oficial www.semimaratonulcraiovei.ro și actualizate
periodic.

A.
●
●
●
●

CURSE CRONOMETRATE
Cursa Roșie - șase ture de Parc Romanescu (21 km) - www.strava.com/segments/24614289;
Cursa Orange - patru ture de Parc Romanescu (14 km) - www.strava.com/segments/24615660;
Cursa Galbenă - două ture de Parc Romanescu (7 km) - www.strava.com/segments/24615726;
Cursa Verde - o tură de Parc Romanescu (3,5 km) - www.strava.com/segments/24615785.

Cursele cronometrate pot fi parcurse de mai multe ori de către fiecare participant în perioada desfășurării
Semimaratonului Craiovei (20 iulie 2020 - 20 septembrie 2020), urmând ca în interiorul acestei perioade
fiecare participant să transmită dovada celui mai bun record personal!
Ocupanții podiumului vor pune la dispoziția Organizatorului, la adresa de email semimaraton@arti.ro
link-urile pentru alergarea respectivă, pentru conformitate!
B. CURSE NECRONOMETRATE
● Cursa Albastră - cursa destinată copiilor (1 an - 14 ani) – nu este condiționată de un traseu
prestabilit.
Vor fi trimise dovezile parcurgerii curselor din orice locație conform următoarelor distanțe
(bebelușii 1-2 ani: 50 m mers de-a bușilea, copii 2-3 ani: 200 m, copii 4-5 ani: 300 m, copii 6-7 ani:
500 m, copii 8-9 ani: 600 m, copii 10-11 ani: 800 m, copii 12-14 ani: 1 km).
Dovada alergării va fi reprezentată prin postarea de fotografii și filmulețe pe pagina de facebook a
părinților, utilizând hashtag-ul #HaiCuImplicarea - campanie lansată de ARTI prin Centrul de
Voluntariat VOLUNTARIS în data de 24.03.2020.
● Cursa Indigo - cursa destinată persoanelor aflate în fotolii rulante - nu este condiționată de un
traseu prestabilit. Va fi trimisă dovada parcurgerii cursei din orice locație conform distanței de
1km.
Dovada parcurgerii cursei va fi reprezentată prin postarea de fotografii și filmulețe pe pagina de
facebook, utilizând hashtag-ul #HaiCuImplicarea - campanie lansată de ARTI prin Centrul de
Voluntariat VOLUNTARIS în data de 24.03.2020
● Cursa Violet - Canicross - nu este condiționată de un traseu prestabilit.
Câinii însoțiți de stăpânii lor vor parcurge traseul în orice locație pe distanța de 1 km.
Dovada alergării va fi reprezentată prin postarea de fotografii și filmulețe pe pagina de facebook a
posesorului de câini, utilizând hashtag-ul #HaiCuImplicarea - campanie lansată de ARTI prin
Centrul de Voluntariat VOLUNTARIS în data de 24.03.2020.
● Cursa Albă - cursa personalului medical - o tură de Parc Romanescu (3,5 km conform traseului
prestabilit pentru cursele cronometrate). Cursa este destinată exclusiv personalului medical aflat
în prima linie în lupta împotriva Coronavirusului.
Dovada alergării va fi reprezentată prin postarea de fotografii și filmulețe pe pagina de facebook a
alergătorilor, utilizând hashtag-ul #HaiCuImplicarea - campanie lansată de ARTI prin Centrul de
Voluntariat VOLUNTARIS în data de 24.03.2020.

6.

Înscrierea

Opțiunile din cadrul Evenimentului “Semimaratonul Craiovei 2020” sunt destinate celor care doresc să
adopte un mod de viață activ și care sunt apți din punct de vedere medical, fizic și mental să susțină acest
tip de efort, pe perioadă îndelungată.
Organizatorii recomandă tuturor persoanelor să consulte un medic înainte de a se apuca de orice formă
de efort fizic!
Înscrierea ca participant se realizează în intervalul 01 iulie 2020 – 20 septembrie 2020 prin completarea:

➔ Formularului de înscriere online, disponibil aici
➔ Declarației de participare pe propria răspundere, disponibilă aici (se descarcă, se completează și

se trimite semnată la adresa de mail semimaraton@arti.ro)

7.

Taxa de participare

Pentru a putea participa la Eveniment, solicitanții trebuie să achite o taxă de participare.
În cazul în care concurentul se retrage, nu se prezintă la concurs, este descalificat sau abandonează, suma
nu va fi restituită conform cu prevederile Ordonanței nr. 34/2014, art. 16. al. l.
Dacă dintr-un motiv întemeiat doriți să anulați participarea la cursă, vă rugăm să anunțați acest lucru la
semimaraton@arti.ro .
Aveți posibilitatea de a transfera locul altei persoane, trimițând un email de solicitare la
semimaraton@arti.ro în intervalul 01 iulie 2020 – 20 septembrie 2020. Sarcina de a găsi persoana către
care se face transferul intră în atribuțiile persoanei care renunță.
Perioade de înscriere și contribuția de par cipareꓽ taxele de participare se mențin la nivelul ediției
anterioare, astfel:
TIP CURSĂ

01.07.2020 - 20.09.2020

Happy weekend
15.08.2020 -17.08.2020

Cursa Roșie (6 ture Parc ,,Nicolae Romanescu,,)

80 lei

50 lei

Cursa Orange (4 ture Parc ,,Nicolae
Romanescu,,)

80 lei

50 lei

Cursa Galbenă (2 ture Parc ,,Nicolae
Romanescu,,)

80 lei

50 lei

Cursa Verde (1 tură Parc ,,Nicolae
Romanescu,,)

80 lei

50 lei

Cursa Albastră - destinată copiilor (1 an - 14 ani)

10 lei

Cursa Indigo - destinată persoanelor în fotolii
rulante

10 lei

Cursa Violet - Canicross

10 lei

Cursa Albă - destinată personalului medical (1
tură Parc ,,Nicolae Romanescu,,)

80 lei

Copiii peste 14 ani și studenții

30 lei

Modalitatea de plată: online prin MobilePay
Detalii pentru efectuarea plății:
Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă
Cont bancar: RO22BTRLRONCRT0441739201 - deschis la Banca Transilvania, cont în lei
CIF: 15254821

50 lei

Fiecare persoană înscrisă este de acord să alerge pe propria răspundere. Organizatorul Evenimentului nu
este răspunzător de posibilele accidentări și/sau prejudicii cauzate de participarea la acest Eveniment.
De asemenea, persoana înscrisă își dă acordul pentru utilizarea de către organizatori sau împuterniciții
acestora a imaginilor proprii din cadrul Evenimentului și a datelor cu caracter personal pentru mediatizare,
primirea de informații, pe email, cu privire la cursă (noutăți/newsletter).
Asumarea celor menționate mai sus se va face odată cu semnarea Declarației pe proprie răspundere.
Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea la Concurs a unui participant.

8.

Pachetul de concurs

Prin înscrierea validată la cursă participantul obține:
➔ dreptul de a participa la cursa aleasă;
➔ număr de concurs personalizat (va fi generat on-line pe platforma

www.semimaratonulcraiovei.ro în momentul validării înscrierii prin plată);
➔ diplomă de participare (va fi generată on-line pe platformă www.semimaratonulcraiovei.ro după
data premierii din 27 septembrie 2020).

9.

Cauza susținută

Iubitorii de mișcare și fapte bune vor achita taxa de participare la Semimaratonul Craiovei ediția a III-a,
bani care vor merge pentru susținerea cauzei inițiate de Centrul de Voluntariat VOLUNTARIS, proiect ARTI
- Fondul Local de Investiții COVID19.
Fondul a fost înființat în luna martie 2020 ca urmare a declanșării pandemiei Coronavirus, fond în care
au fost colectați din donații peste 25.970 euro și din care au fost susținute în perioada stării de urgență
și a stării de alertă în România - 7 unități medicale din Craiova și județul Dolj, 4 instituții publice din
Craiova și peste 250 de elevi din mediul rural din județul Dolj.
Detalii: https://platformacomunitara.com/covid
Din banii strânși în urma Semimaratonului Craiovei 2020 vom finanța Fondul Local de Investiții COVID
pentru SĂNĂTATE ÎN EDUCAȚIE!
Astfel, intenționăm să asigurăm dezinfectanți, săpun, articole pentru curățenie, dispensere de hârtie
igienică, de prosoape de hârtie și consumabilele aferente pentru toate școlile din orașul Craiova. Este
important ca elevii să revină la școală în condiții de siguranță pentru sănătate!
Dispenserele vor fi identificate vizual cu însemnele Semimaratonului Craiovei 2020.
În funcție de Sponsorii Evenimentului campania poate fi extinsă și către școlile din mediul rural!

10.

Premii

Premierea va avea loc duminică 27 septembrie 2020 – data la care era programată a se desfășura fizic
ediția a III-a a Semimaratonului Craiovei.
● Vor fi premiate primele trei locuri locuri feminin și primele trei locuri masculin conform timpului
confirmat de aplicația STRAVA pentru cursele cronometrate, respectiv:
Cursa Roșie - șase ture de Parc ,,Nicolae Romanescu,, (21 km);

●
●
●
●

Cursa Orange - patru ture de Parc ,,Nicolae Romanescu,, (14 km);
Cursa Galbenă - două ture de Parc ,,Nicolae Romanescu,, (7 km);
Cursa Verde - o tură de Parc ,,Nicolae Romanescu,, (3,5 km).
Ocupanții podiumului vor transmite către Organizatorul Evenimentului sportiv, la adresa de
email semimaraton@arti.ro link-urile pentru alergarea respectivă, pentru conformitate!
Vor fi premiați toți participanții la Cursa Albastră - cursa destinată copiilor.
Vor fi premiați toți participanții la Cursa Indigo - cursa persoanelor în fotolii rulante.
Vor fi premiați trei participanți la Cursa Violet - Canicross, prin tragere la sorți.
Vor fi premiați trei participanți la Cursa Albă - cursa personalului medical, prin tragere la sorți.

În funcție de Sponsorii Evenimentului pot fi oferite și premii speciale!
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale premii oferite din partea partenerilor
și/sau colaboratorilor săi și nu este răspunzător de plata de taxe sau a altor obligații financiare legate de
aceste premii.

11.

Retragerea din concurs / Abandonul

Participantul care nu mai poate sau nu mai dorește să participe la Eveniment are obligația de a anunța
Organizatorul printr-un email la semimaraton@arti.ro.
Taxa de participare nu se returnează!

12.

Descalificarea

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care folosește alt mijloc de deplasare în
afară de alergare și mers.

13.

Dreptul la imagine

Evenimentul poate fi înregistrat în scopuri de comunicare publică / informare, în orice modalitate (în
special prin fotografii, înregistrări video, etc.) în orice scop, inclusiv în scop de publicitate și comercial. Prin
urmare, fiecare participant acordă în mod explicit Organizatorului, persoanelor împuternicite de către
Organizator și Partenerilor - permisiunea de a înregistra și de a reproduce, pe orice tip de suport, în orice
format, respectiv de a reproduce și reprezenta, fără nicio remunerație, de nicio natură, numele, vocea,
imaginea și informații referitoare la activitatea sportivă desfășurată în contextul Evenimentului Semimaratonul Craiovei ediția a III-a.
Pentru minori acest consimțământ este dat sub condiția ca drepturile și interesele majore ale acestora să
nu fie lezate, de către părinții acestora, de către ocrotitorii legali (părinți, tutore, etc) care efectuează
înscrierea în numele acestora.
Participantul garantează că imaginea sa nu face obiectul unui contract de exclusivitate.
Organizatorului, partenerilor săi și persoanelor împuternicite le este interzisă în mod expres folosirea
numelui unui participant, a vocii sau imaginii în orice format cu caracter rasist, xenofob, etc. și mai mult
este interzisă orice utilizare care aduce atingere demnității participantului.

14.

Datele personale

Datele personale colectate
Organizatorul colectează următoarele date: nume și prenume, sexul, vârsta, adresa de domiciliu, numărul
de telefon mobil, adresă de e-mail.

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea înregistrării participanților, pentru
organizarea corespunzătoare a Evenimentului. Rezultatele personale vor fi de asemenea înregistrate de
către participanții înșiși și publicate în vederea realizării tabloului cu progresul participanților.

Refuzul de a furniza datele
Datele solicitate sunt esențiale pentru organizarea Evenimentului. În cazul refuzului persoanei de a furniza
aceste date, Organizatorul va refuza înregistrarea în cursă. Prin înregistrare, participantul consimte la
înregistrarea, prelucrarea, utilizarea datelor personale în scopurile descrise la acest paragraf.
Angajamentul de a nu dezvălui datele personale
Organizatorul nu dezvăluie datele personale colectate niciunei terțe părți cu excepția situației când există
o obligație legală în acest sens, la cererea autorităților îndreptățite.
Organizatorul poate dezvălui Sponsorilor datele personale, doar cu acordul persoanei în cauză, pentru ca
persoana să poată intra în posesia obiectelor oferite de aceștia.
Drepturi – conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal ale
participanților:
- dreptul de a fi informat despre modalitatea de prelucrare a datelor;
- dreptul de a accesa datele personale pe care le deține Organizatorul;
- dreptul de a rectifica datele personale pe care le deține Organizatorul în cazul în care acestea
sunt incorecte sau incomplete;
- dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a solicita retragerea datelor personale deținute;
- dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale;
- dreptul la portabilitatea datelor adică de a fi transferate la o altă organizație;
- dreptul de a obiecta ca datele dumneavoastră personale să fie folosite în anumite scopuri.
Participanții sunt de acord ca Organizatorul să procedeze la colectarea și prelucrarea datelor lor personale
pe teritoriul României, direct și/sau prin împuterniciții și/sau partenerii contractuali ai acestuia, în scopul
de a participa la campaniile de informare derulate de către Organizator sau în scopul promovării
Evenimentelor organizate sau co-organizate de acesta.

15.

Participarea pe Propria Răspundere

Fiecare persoană înscrisă este de acord să participe pe propria răspundere. Organizatorul și partenerii
acestuia nu sunt răspunzători de posibilele accidentări și/sau prejudicii cauzate de participarea la acest
Eveniment.
Participanții care suferă un accident sau orice fel de pagubă fizică sau materială renunță prin însăși
înscrierea la Eveniment la orice drept de a solicita despăgubiri sau de a recurge în instanță împotriva
oricărei persoane implicată în organizarea Evenimentului, în special împotriva: Organizatorului,
Sponsorilor sau Partenerilor.
Participanții poartă întreaga responsabilitate civilă și penală pentru orice daună provocată de aceștia
altor persoane sau domeniului public în perioada desfășurării Evenimentului.
Participanții își asumă total răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu în perioada
desfășurării Evenimentului.

16.

Drepturi de autor

Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi în nume propriu sau prin cesiune către partenerul principal al
Evenimentul sportiv - orice material fotografic, video și audio cu participanții la ”Semimaratonul Craiovei”,
din timpul desfășurării acestui Eveniment (inclusiv de la linia de Start/Finish și premiere), în scopuri de
promovare a Evenimentului, cât și după încheierea Evenimentului, cu referire la desfășurarea acestuia.

17.

Recomandări

Este recomandat ca participanții să își facă un test la efort și sa consulte un medic specializat, înainte de
a se apuca de orice tip de activitate care implica efort fizic prelungit.
Este recomandat ca participanții să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții
sportive.
Este recomandat ca participanții să fie echipați corespunzător alergării, în funcție de locul desfășurării
acesteia.
Este recomandat ca participanții să se hidrateze în timpul alergării.

18.

Alte precizări

Participanții sunt obligați să respecte regulile de protecție a mediului înconjurător.
Participanții își dau acordul pentru primirea de informații, pe email, cu privire la Eveniment (noutăți /
newsletter).
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale premii oferite din partea partenerilor
și/sau colaboratorilor săi și nu este răspunzător de plata de taxe sau a altor obligații financiare legate de
aceste premii.
În cazul în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își
rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea sau prelungirea Evenimentului.
Organizatorul își rezervă dreptul de a actualiza prezentul Regulament de câte ori este necesar, cu
informarea corespunzătoare a celor interesați.
Prezentul Regulament a fost întocmit și va fi făcut public, conform legislației în vigoare, pe întreaga
perioadă de desfășurare a Evenimentului, acesta putând
fi consultat la adresa
www.semimaratonulcraiovei.ro.

