Numar de concurs: ___________

Categorie_____________________

Nume: ______________________________

Varsta__________

Nume echipa:__________________________

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul/a
___________________________________________________________________
iden�ﬁcat/a cu CI/BI Seria ______ nr. __________________ emis de ______________________
CNP_____________________________ domiciliat/a in___________________str._____________________
nr. ____ bl. ____ sc. ____ ap. _____judet _______________ , e-mail _____________________ .
Data ____________

Semnatura _____________________

declar pe proprie răspundere sub sancţiunile prevăzute de lege urmatoarele:
(i) sunt de acord să par�cip la MTB Dragomirna 2019
(ii) am ci�t, am luat la cunoş�nţă şi am înţeles Regulamentul MTB Dragomirna 2019 (anexat) şi sunt
de acord cu condiţiile de par�cipare impuse prin acesta;
(iii) sunt apt(ă) din punct de vedere medical şi m-am pregă�t ﬁzic pentru par�ciparea la MTB Dragomirna 2019
, am echipamentul adecvat pentru par�cipare;
(iv) renunţ la orice pretenţii de natură patrimonială sau morală faţă de MTB Dragomirna 2019,
membrii săi, voluntarii par�cipanţi la organizare precum şi faţă de sponsorii sau autorităţile implicate în MTB Dragomirna
2019 , pentru daune cauzate cu ocazia evenimentului, afară dacă acestea sunt cauzate din culpa gravă sau cu intenţie
de aceste persoane sau autorităţi;

REGULAMENT
1. Generalităţi
1.1. Acest regulament se aplică par�cipanţilor la MTB Dragomirna 2019
.
1.2. Organizatorul evenimentului este Clubul Spor�v Mon�cond Suceava.
1.3. MTB Maraton Dragomirna este un concurs de �p maraton, ﬁind deschis tuturor bicicliş�lor amatori, începători sau avansaţi.
1.4. Sunt admise biciclete de �p mountain-bike, în stare bună de funcţionare.
1.5. Sunt interzise biciclete asistate sau independente electric.
1.6. Înscrierea par�cipanţilor se poate face prin înregistrare online, la magazinul Mon�cond sau prin înregistrare la faţa locului până la dată stabilită.
1.7. Prin înscrierea la compe�ţie, ﬁecare par�cipant:
– declara că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de par�cipare la MTB Maraton Dragomirna, precum şi regulamentul compe�ţional;
– îşi da acordul că imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamentele să ﬁe folosite în materialele de promovare a
evenimentului, sub formă de fotograﬁi, aﬁşe, ﬁlme, interviuri etc. în mod gratuit şi necenzurat;
1.8. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi par�ciparea unui concurent, din mo�ve obiec�ve.
2. Obligaţiile par�cipanţilor
2.1. Par�ciparea la MTB Maraton Dragomirna se face pe proprie răspundere, în deplină cunoş�nţă a ap�tudinii de a par�cipa la eveniment, a stării
de sănătate ﬁzică şi mentală, precum şi a stării tehnice a echipamentului ﬁecărui par�cipant.
2.2. Fiecare par�cipant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorul, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care
par�cipa la realizarea evenimentului nu sunt responsabili de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în �mpul sau că urmare a
desfăşurării evenimentului.
2.3. Fiecare par�cipant, indiferent de modul de înscriere, trebuie să semneze la preluarea numărului de concurs, o declaraţie de responsabilitate, prin
care îşi asumă riscurile ce pot rezultă din par�ciparea la MTB Maraton Dragomirna. Este recomandat că par�cipanţii să dispună de asigurare în caz de
accidente valabilă pentru compe�ţii spor�ve.
2.4. Purtarea unei căş� de protecţie este obligatorie pe toată durata desfăşurării concursului. Refuzul purtării unei căş� de protecţie pe durata
compe�ţiei atrage descaliﬁcarea.
2.5. Par�cipanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi a personalului de concurs.
2.6. Preluarea numărului de concurs şi a pachetului de înscriere se face la faţa locului, înaintea desfăşurării concursului în intervalul orar prevăzut de
către organizator.
2.7. Organizatorul poate interzice luarea startului sau con�nuarea cursei pentru orice par�cipant, dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate, este
sub efectul substanţelor halucinogene sau este în stare de slăbiciune, epuizare ﬁzică sau psihică.
2.8. Par�cipanţii sub 18 ani, împliniţi, sunt obligaţi să prezinte acordul scris al părintelui sau tutorelui.
3. Taxa de par�cipare
3.1. Taxa de par�cipare se poate achita prin transfer bancar, la magazin Mon�cond sau la faţa locului.
3.2. Taxa de par�cipare este stabilită la 80 RON în cazul înscrierii şi plăţii efectuate pana in ziua compe��ei.
3.3. Taxa de par�cipare este stabilită la 100 RON în cazul înscrierii şi plăţii efectuate la fata locului in ziua compe��ei.
3.4. În caz de neprezentare la start, abandon, retragere din orice mo�v taxa de par�cipare nu se returnează.
3.5. În cazul anulării compe�ţiei în caz de forţă majoră sau din mo�ve care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul
nu va suportă în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale par�cipanţilor.
4. Pachetul de înscriere
4.1. Pachetul de înscriere conţine număr de concurs si coliere de prindere, cronometraj electronic, produse promoţionale ale sponsorilor, o s�cla de
apa, un baton nutri�v.

5. Categorii şi clasament
5.1 Încadrarea în categoria de vârstă se face scăzând din anul curent anul naşterii. Rezultatul trebuie să se încadreze în intervalul categoriei, inclusiv
extremele.
5.2. Par�cipanţii se pot înregistra în următoarele categorii:
Traseu Kids (1.5 Km)
Traseu Family (14 Km)
Traseu scurt (35 Km)
Traseu lung (50km)
Copii 4-6 ani
Copii 10-14 ani si inso�tor
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Copii 6-8 ani
Open
15-18 ani
Open
19-29 ani
Copii 8-10 ani
Open
19-29 ani
Open
30-39 ani
Open
30-39 ani
Open
40-49 ani
Open
50+ ani
Open
40-49 ani
Open
50+ ani
5.3. Se fac clasamente pentru categoriile de mai sus şi un clasament general.
5.4. Se premiază primii trei clasaţi din ﬁecare categorie.
6. Proceduri de concurs
6.1. Şedinţa tehnică
Par�cipanţii vor ﬁ informaţi asupra traseului, porţiunilor periculoase,eventualelor modiﬁcări, precum şi a regulilor de comportament.
6.2. Cronometrajul
Cronometrarea se face la secundă, cu ajutorul unui sistem electronic. Pentru tura Family, cronometrajul ﬁnal se calculeaza ca suma �mpilor celor doi par�cipanți.
6.3. Timpi de parcurs limita:
• traseu scurt – 4 ore
• traseul lung – 5 ore
6.4. Numărul de concurs
a) Preluarea numărului de concurs şi a pachetului de înscriere se face personal, pe baza unui act de iden�tate în locul şi orele stabilite de
organizator, conform informaţiilor publicate pe site.
b) Numărul de concurs trebuie montat pe ghidon şi trebuie să ﬁe vizibil din faţă pe tot �mpul concursului.
6.4. Startul
Startul se va da la dată şi ora stabilită de organizator şi anunţată pe site-urile compe�ţiei. Localizarea zonei de start va ﬁ publicată pe pagină oﬁcială.
6.5. Retragerea din concurs/Abandon
a) Retragerea din concurs din alt mo�v decât cel de accident, se poate face doar la punctele de control sau zona start/sosire. Concurentul care nu mai
poate sau nu doreşte să con�nue concursul, are obligaţia să se deplaseze până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire,
unde se consemnează retragerea sa.
b) În caz de pană, reparaţii, căzătură, accidentare etc. traseul de concurs trebuie eliberat cât mai repede pentru a face posibilă trecerea celorlalţi
concurenţi sau a echipelor de salvare.
7. Protecţia mediului înconjurător
7.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, inclusiv bidoane, ﬂacoane, tuburi gel, ambalaje în orice loc de pe traseu în afară celor
amenajate sau la punctele de control, cei care nu respectă această regulă vor ﬁ descaliﬁcaţi.
8. Echipament obligatoriu
8.1. Următoarele echipamente sunt obligatorii pentru ﬁecare par�cipant care va ﬁ prezent la start: cască de protecţie; număr de concurs, vizibil din
faţă pe tot �mpul concursului.
8.2. Bicicletă în stare bună de funcţionare.
8.3. Recomandăm u�lizarea recipientelor pentru păstrarea lichidelor pe traseul de concurs între punctele de alimentare.
9. Penalizări/Descaliﬁcări
9.1. Nerespectarea regulilor de protecţia a mediului, aruncarea deşeurilor de orice fel în afară zonelor special amenajate, atrag descaliﬁcarea
concurentului.
9.2. Comportamentul agresiv, atrage descaliﬁcarea concurentului.
9.3. Lipsa/neu�lizarea echipamentului obligatoriu, atrage descaliﬁcarea concurentului.
9.4. Abaterea de pe traseul stabilit în vederea scurtării/uşurării traseului, determina descaliﬁcarea concurentului.
9.5. Lipsa de respect pentru ceilalţi concurenţi şi spectatori, determina descaliﬁcarea concurentului.
9.6. U�lizarea unui alt mijloc de transport în �mpul cursei, în afară bicicletei, determina descaliﬁcarea concurentului.
9.7. Limbajul vulgar şi comportamentul nespor�v, determina descaliﬁcarea concurentului.
9.8. Nerespectarea indicaţiilor personalului organizator atrage descaliﬁcarea concurentului.
10. Reclamaţii/Contestaţii
10.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris directorului de concurs, în decurs de 15 minute de la ﬁnish-ul oﬁcial.
11. Modiﬁcarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului
11.1. Organizatorul poate modiﬁcă oricând traseul sau poate anula/opri compe�ţia dacă această nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.
11.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modiﬁcări asupra informaţiilor aﬁşate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste
modiﬁcări vor ﬁ aduse la cunoş�nţă par�cipanţilor cu minim 2 zile înaintea concursului.
12. Securitatea datelor şi informaţiilor personale
12.1. Datele personale introduse de către concurent vor ﬁ folosite de Clubul Spor�v Mon�cond, numai în scopul declarat al acestei poli�ci. Informaţiile
din secţiunea Înscriere Concurenţi şi datele din formularele de contact vor ﬁ folosite numai în scop informa�v, comunicate, anunţarea ediţiilor viitoare,
precum şi pentru a se răspunde solicitărilor primite prin intermediul secţiunii Contact pus la dispoziţie pe site şi în nici un caz nu vor ﬁ furnizate unei
terţe părţi.
12.2. Clubul Spor�v Mon�cond nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa
dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.
12.3. Referitor la accesarea site-ului h�p://www.club.mon�cond.ro/ va precizăm că datele şi informaţiile care sunt prezentate în site-ul nostru sunt
numai în scopuri informa�ve. Clubul Spor�v Mon�cond îşi rezervă dreptul de a modiﬁcă atât conţinutul, cât şi structura site-ului în orice moment şi
fără preaviz.
13. Parteneri: FIRST FIVE SRL – (www.cronometrajonline.ro) – pentru managementul concuren�lor (inscrieri, incasare taxe par�cipare, validari inscrieri)
si cronometrarea cursei.
Condi�i de plata: • Transfer bancar : plata se efectueaza in contul RO67INGB0000999908936024 , Beneﬁciar FIRST FIVE SRL, CUI 22024132.
La detaliile pla�i va ﬁ facuta urmatoarea speciﬁca�e: “NUME/PRENUME +Inscriere concurs MTB DRAGOMIRNA”. Pentru o validare rapida va rugam transmite�
dovada pla�i pe adresa de e-mail contact@cronometrajonline.ro. Dupa recep�onarea pla�i numele dvs. va aparea la sec�unea inscrieri cu men�unea
“Plata conﬁrmata”. • Plata online cu card bancar pe site-ul www.cronometrajonline.ro .

Inscrierea se poate face accesând butonul de înscriere ce va ﬁ disponibil pe www.club.mon�cond.ro sau prin website-ul partenerului FIRST FIVE SRL,
respec�v www.cronometrajonline.ro folosind formularul de inregistrare. Managementul inscrierilor concuren�lor este ges�onat de catre partenerul de cronometra
Pentru ﬁnalizarea inscrierii, trebuie sa accepta� condi�ile prezentului regulament, sa ave� o stare de sanatate corespunzatoare par�ciparii la un concurs spor�v.
Inscrierile online sunt deschise pana pe data de 30 mai 2019. Dupa aceasta data se vor putea efectua inscrieri doar la fata locului.
Orice informa�i referitoare la inscrieri, pla�, validari se pot ob�ne la telefon 0748701717 sau pe email la adresa contact@cronometrajonline.ro .

