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RAPORT REZULTATE
SEMIMARATON EDIȚIA a III –A (ediție virtuală) ROGVAIV(A) 2020
ALERGĂM SEPARAT, DAR ÎMPREUNĂ PENTRU COMUNITATE!

Sportul a devenit în ultimii ani modul prin care oamenii aduc schimbarea în comunitățile din
care fac parte.
De la acest principiu a luat naștere în anul 2018 primul eveniment de fundraising comunitar din
Craiova - Semimaratonul Craiovei.
Evenimentul a crescut exponențial de la o ediție la alta de la 400 la 1400 de alergători, de la 10
la 14 cauze și de la 16.290 lei la 37.990 lei - fonduri colectate din taxele de înscriere, bani care
au mers către cauzele susținute de alergători.
Raportul financiar al edițiilor 2018, 2019:
https://www.semimaratonulcraiovei.ro/raport-financiar-cauze-semimaraton-editia-i-2018/
https://www.semimaratonulcraiovei.ro/raport-financiar-cauze-semimaraton-editia-ii-2019/

Cauza pentru care s-a alergat la Semimaratonului Craiovei 2020 ediția a III-a
ROGVAIV(A) ("Totul va fi bine!") a fost susținerea Fondului Local de Investiții COVID19 susținerea sănătății sistemului de educație din Craiova pentru gestionarea situației provocată
de criza COVID19.

126 de alergătorii s-au înscris în anul 2020. S-a alergat în intervalul 20 iulie – 20 septembrie
2020.
10.080 lei a fost suma colectată în urma acestui eveniment,

Fondul Local de Investiții COVID19 a fost înființat în luna martie 2020 ca urmare a declanșării pandemiei
de Coronavirus.
Acest Fond a susținut din donații cu suma de 125.967 lei - 5 spitale, 5 clinici și 4 instutuții publice din
Craiova și județul Dolj și 250 de elevi din mediul rural în perioada stării de urgență și a stării de alertă
în România. (https://platformacomunitara.com/)
Taxele de înscriere la Semimaratonul Craiovei 2020 au fost folosite pentru investiții prin Fondul
Local de Investiții pentru SĂNĂTATE ÎN EDUCAȚIE în vedere gestionării situației provocată de criza
COVID19, respectiv pentru achiziționarea de dezinfectanți, săpun, articole pentru curățenie, dispensere
de hârtie igienică și prosoape de hârtie și consumabilele aferente pentru școlile din orașul Craiova,
pentru ca elevii să revină la școală în condiții de siguranță pentru sănătate!

Startul înscrierilor pentru Semimaratonul Craiovei a fost dat în data de 01 iulie 2020, perioada de
desfășurare a alergării în intervalul 20 iulie – 20 septembrie 2020, iar premierea a avut loc duminică 27
septembrie 2020.
Au fost 9 tipuri de curse:
● 4 curse cronometrate (21km, 14 km, 7 km, 3,5 km) – curse pentru care s-a folosit aplicația
STRAVA
● 4 curse necronometrate (Cursa copiilor, Cursa fotoliilor rulante, Canicross – necondiționate de un
traseu prestabilit
● cursa destinata exclusiv personalului medical - condiționată de traseul prestabilit (3,5 km de la
cursele cronometrate din Parcul "Nicolae Romanescu").
În mod execepțional TOȚI participantii validați în Clubul Strava la cele patru tipuri de curse
cronometrate ale Semimaratonului Craiovei au fost declarați câștigători ai acestei ediții speciale a
Semimaratonului 2020!

PARTENERI MEDIA: au sustinut Evenimentul: Kiss Fm, ZTV, Cuvântul Libertății, Radio România Oltenia
Craiova, TVR Craiova, Indiscret în Oltenia, Radio Crazy, Săptămâna în Oltenia, Cronica Olteniei, Reporter
24h.

PRODUCĂTOR: SightRunning.ro
SPONSORI: s-au alăturat Evenimentului Semimartonul Craiovei 2020 pentru a susține mișcarea și faptele
bune în calitate de Sponsori (Prieteni): Ceetrus (Centrul Comercial Auchan Craiovița), Focus Fitness &
Beauty, Centrul de echitație R&R , Supermarketul Animalelor by Doctor Z și Librarie.net.

Povestea continuă!
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Cristina Alexandra CATANA BUCA
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Email – office@arti.ro, arti_craiova@yahoo.com
Promotorul acestui eveniment - Asociatia Română a Tinerilor cu Inițiativă (ARTI) este o asociație
non-profit, ce activează de 18 ani în folosul comunității locale craiovene, derulând peste 300 de proiecte
cu 20.000 de beneficiari direcți finali, investind local, în tot acest timp, sume din finanțări nerambursabile
și contracte de formare profesională în cuantum de peste 6 000 000 de euro.
Semimaratonul Craiovei este un eveniment organizat de Centrul de Voluntariat VOLUNTARIS.

