
REGULAMENTUL COMPETIȚIEI 
CROS GERILĂ - 7 dec 2019 

1. Asociația Club Sportiv TRIDENT TRIATHLON TEAM este organizatorul evenimentului CROSS 

GERILĂ - 7 decembrie 2019 cu finantare de la Primaria Municipiului Constanta. 

2. Asociația TRIDENT TRIATHLON TEAM se obligă să respecte regulamentul UE 679/2016, privind 

protecţia datelor cu caracter personal. 

3. Concurenţilor le este interzisă aruncarea oricăror resturi în zona de desfăşurare a competiţiei, 

riscând descalificărea din competiţie. Concurenții vor putea folosi fie coşurile de gunoi amplasate 

în zonă sau sacii menajeri puşi la dispoziţie de către organizatori în zona de start/sosire. 

Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deşeurilor şi depunerea acestora 

în zonele special amenajate. 

4. Este interzisa participarea la competitie a persoanelor care au asupra lor băuturi 

alcoolice/droguri sau care se află sub influenţa acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de 

orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, 

dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de 

tulburare a desfăşurării normale a derularii evenimentului. Persoanele care vor încalca aceste 

prevederi vor fi îndepărtate din zona evenimentului de către organizatori, chiar cu sprijinul 

organelor de poliție, dacă va fi cazul. 

5. În cazul situațiilor în care desfășurarea în siguranța a evenimentului nu mai poate avea loc(ex: 

condiții meteo extreme) ce nu pot fi prevăzute, evenimentul va fi amânat sau chiar anulat. 

6. Competiția va beneficia de prezența unei ambulanțe care se va afla în zona start/ sosire. 

7. În cazul amânării sau anulării evenimentului, taxele de participare vor fi returnate. 

8. Participanţii care renunţă la cursă sunt rugaţi să se prezinte în zona Start/Sosire pentru a anunţa 

arbitrul de traseu din acea locaţie despre acest abandon si sa predea cipul si numarul de concurs. 

9. Dacă la una dintre categorii nu sunt înscriși mai mult sau egal de trei concurenți, categoria 

respectivă va fi cumulată cu o altă categorie mai mare/ mică de vârstă. Această situație va fi 

semnalată de către organizator înaintea startului. 

INSCRIEREA SI VALIDAREA INSCRIERII 

10. Foarte important!  La inscrierea on-line, de exemplu orice copil care implineste varsta de 11 ani 

pe data de 31 decembrie anul curent, va fi inscris la categoria 11- 13 ani! 

Inscrierea se poate face numai prin completarea formularului online sau la fata locului in limita 

locurilor disponibile!                                                                                                        

Sportivul si reprezentantul legal al acestuia are responsabilitatea de a citi regulamentul 

competitiei!  

Regulamentul competitiei are ca principal scop protejarea sportivilor de orice comportament 

agresiv, din partea unui alt sportiv sau a unui apartinator. 

11. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii 

competiţiei cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite pe site-ul oficial şi la locul de 

desfăşurare a competiţiei. 


