CROSUL ÎMPREUNĂ PENTRU 2030
REGULAMENT

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România, membră WHA, LPA, APCR,
Complexul Sportiv Lia Manoliu, Clubul Sportiv TRANSILVANIA Brasov, Asociatia Județeană de
Atletism Brașov (AJA Brașov), Directia Județeană Pentru Sport si Tineret Prahova şi Asociați
Județeană de Atletism Prahova(AJA Prahova Ploiesti), organizează în ziua de sâmbătă,

22 iulie 2017, crosul “Împreună pentru 2030”, eveniment sportiv care se desfăşoară pentru a
marca Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitelor, susţinută în fiecare an în data de 28 iulie
în întreaga lume.
Obiectivul competitiei este promovarea mișcării și a practicării sportului în aer liber, în rândul
tuturor categoriilor de oameni, a unei vieți sănătoase și combaterea hepatitei.
Locatii:
Bucuresti: - Complexul Sportiv Lia Manoliu – Stadionul Viitorul
Brasov :

- Parcul Sportiv Tractorul

Ploiești :

- Sala Sporturilor ”Olimpia”

Primul start se va da la ora 10:00, iar festivitatea de premiere va începe în jurul orei
11:30, aceasta din urmă depinde de desfăşurarea evenimentelor până la acel moment (condiţii
meteo, număr participanţi, derularea curselor etc.)

PROBE, CATEGORII, DISTANŢE
1. Proba 230 m se desfăşoară pe doua categorii de vârstă şi se adresează copiilor cu vârsta
cuprinsă între 5-8 ani, 9-12 ani .
2. Proba 2030 m se desfăşoară pe trei categorii de vârstă: pentru copii de 13-18 ani şi
adulţi cu vârsta între 19-30 ani şi peste +30 ani.
Copii care doresc să participe și au sub 14 ani pot participa numai cu acordul părinților și
se înscriu pe adresa : hepatobv@gmail.com sau cros.hepato.ro.
Toate persoanele care se înscriu pe adresa de email hepatobv@gmail.com, vor primi
declarațiile pe propria răspundere cu care se vor prezenta în ziua concursului.
Declarațiile se pot descarca și direct de pe site-ul cros.hepato.ro.

ÎNSCRIERI
Înscrierile se vor face online pe adresa hepatobv@gmail.com sau pe site-ul
cros.hepato.ro până cel mai târziu joi, 20 iulie 2017, la ora 17.
Nu se percepe taxă de participare.
Validarea persoanelor înscrise, dar și inscrieri la locul desfasurarii concursului sunt
programate sambata, 22 iulie 2017, in intervalul orar 08:30-9.45.
Înainte de start, este obligatorie semnarea Declaraţiei pe Proprie Răspundere, puse la
dispoziţie de organizatori. Lipsa acestei Declaraţii duce la excluderea din concurs! Pentru o
organizare rapidă şi eficientă, vă rugăm să intrați pe adresa cros.hepato.ro și pe adresa de
facebook a Clubului Transilvania Brașov să solicitați și să descărcați aceste declarații .
Sportivii legitimaţi nu au nevoie de Declaraţie pe Proprie Răspundere semnată, numai că
ei trebuie să aibă carnetul vizat la zi sau adeverinţă medicală corespunzătoare (eliberată de un
medic specialist de medicină sportivă)!

ALTE INFORMAŢII
Organizatorii vor acorda diplome şi medalii pentru primii trei clasaţi în fiecare probă, dar
şi alte premii simbolice primilor clasaţi la fiecare proba până la locul opt inclusiv.
Dacă va fi cazul (starea vremii, număr participanti, desfășurarea probelor etc.),
organizatorii mai sus mentionati îşi rezervă dreptul de a interveni cu modificări pe care le vor
anunţa din timp, pentru o corectă şi eficientă informare a participanţilor, părinţilor şi
spectatorilor, pe adresa cros.hepato si pe pagina de Facebook a evenimentului sau la fața
locului, inclusive în timpul derulării evenimentului .
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