
Regulamentul concursului 
Trail Running 

Tour de Tur XIII. – 2018 
 

1. Introducere 
 
Prezentul regulament reprezintă regulamentul concursului de alergare Tour de Tur (în continuare 
TdT). 
Concursul este organizat de către Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare (în continuare  
EKE) în data de 09 iunie 2018. 
Traseul concursului străbate Aria Naturală Protejată ”Râul Tur”, iar concursul are ca obiectiv 
promovarea sportului, drumeţiilor în natură, a unui stil de viaţă sănătos, respectiv popularizarea 
valorilor naturale din zona Râului Tur. 
Prin înscrierea la concurs, achitarea taxei de participare şi/sau participarea la concurs, fiecare 
concurent declară că a citit şi a înţeles prezentul regulament, respectiv se obligă să respecte 
dispoziţiile acestuia.  
 
1.1 Condiţii de participare 
Condiţia de participare la concurs este înscrierea, prin care persoana care se înscrie recunoaşte 
regulamentul şi condiţiile de participare – respectiv achitarea taxei de participare. 
Până la data startului toţi participanţii la TdT trebuie să împlinească vârsta de 14 ani. 
Toţi concurenţii participă la TdT pe propria lor răspundere. 
Pe parcursul competiţiei se vor realiza înregistrări audio şi video. Persoanele care apar în aceste 
înregistrări nu vor putea avea nici un fel de pretenţii faţă de organizatori, față de persoanele care 
realizează înregistrările și nici faţă de utilizatorii autorizaţi ai acestor înregistrări. 
Organizatorii recomandă participarea doar persoanelor care sunt apte de efort din punct de vedere 
medical. 
 
1.2 Înscriere 
Pentru înscriere este obligatorie prezentarea cărţii de identitate sau a paşaportului. Pentru 
înscrierea participanţilor, care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani, este obligatorie prezenţa la 
înscriere a cel puţin unuia dintre părinţi sau tutori, care îşi va exprima în scris acordul de 
participare al minorului (în cazul înscrierilor online documentul cerut trebuie prezentat la primirea 
numărului concurentului). 
Taxa de participare: 
 

 Taxa de participare este stabilită la 30 Lei pentru traseul „Cross” (cca. 10 km) și la 40 Lei 
pentru traseul „Semimaraton” (cca. 22 km) în cazul înscrierii şi plăţii online sau numerar 
efectuată în perioada: 31.01.2018 – 31.03.2018. 

 

 Taxa de participare este stabilită la 40 Lei pentru traseul „Cross” (cca. 10 km) și la 50 Lei 
pentru traseul „Semimaraton” (cca. 22 km) în cazul înscrierii şi plăţii online sau numerar 
efectuată în perioada: 01.04.2018 – 30.04.2018. 

 

 Taxa de participare este stabilită la 50 Lei pentru traseul „Cross” (cca. 10 km) și la 60 Lei 
pentru traseul „Semimaraton” (cca. 22 km) în cazul înscrierii şi plăţii online sau numerar 
efectuată în perioada: 01.05.2018 – 29.05.2018. 

 
Preînscrierea se validează pentru fiecare concurent numai cu condiția achitării taxei de participare. 

 

 Taxa de participare este stabilită la 60 Lei pentru traseul „Cross” (cca. 10 km) și la 70 Lei 
pentru traseul „Semimaraton” (cca. 22 km) în cazul înscrierii și plății la fața locului în data 
de 09.06.2018. Pentru cei care se înscriu la fața locului nu avem posibilitatea asigurării 
tricoului. 

 
În caz de neprezentare la start, abandon, retragere din orice motiv taxa de participare nu se 
returnează. În cazul anulării competiţiei în caz de forţă majoră sau din motive care nu depind de 



organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile 
adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor. 
 
1.3 Categorii 
Concurenţii vor fi clasaţi în baza următoarelor categorii pentru fiecare traseu: 

 Junior femei: între  14 şi 20  ani (concurentele născute între 1998 - 09 iunie 2004) 

 Senior femei: între  21 şi 39  ani (concurentele născute între 1979 - 1997) 

 Masters femei: peste 40 ani (concurentele născute înainte sau în anul 1978 inclusiv) 
 

 Junior bărbaţi: între  14 şi 20 ani (concurenții născuți între 1998 - 09 iunie 2004) 

 Senior bărbaţi: între  21 şi 39 ani (concurenții născuți între 1979 - 1997) 

 Masters bărbaţi: peste 40 ani (concurenții născuți înainte de anul 1978 inclusiv) 
 
 
2. Echipament 
 
 
Fiecare participant va primi un număr și un chip de cronometraj. Numărul concurentului și chipul de 
cronometraj trebuie purtat într-un mod vizibil, pe fața tricoului, pe întreaga durată a concursului.  
 
Recomandat: telefon mobil, încălțăminte sport cu talpă profilată, haină de ploaie, bidon de apă, 
batoane și geluri energizante. 
 
 
3. Derularea concursului 
 
3.1 Start 
Concurenţii vor fi chemaţi la linia de start cu 15 minute înainte de start. Concurenţii se vor aşeza la 
linia de start în ordinea sosirii lor. Toţi concurenţii pornesc deodată. Ora oficială a startului este ora 
10:30. pentru Trail Running – Semi Maraton și 10.40 pentru Trail Running – Cross 
 
3.2 Trasee 
Competiția se desfășoară pe două trasee. 

 Cross: aproximativ 10 km 

 Semi Maraton: aproximativ 22 km 
 
Traseul concursului de alergare Tour de Tur include drumuri comunale, drumuri agricole pietruite, 
drumuri forestiere amenajate și neamenajate, etc. Traseele sunt marcate în mare parte cu marcaje 
speciale (benzi, spray colorat, indicatoare, etc.). 
Traseul de concurs nu se desfășoară pe o pistă delimitată, închisă altor participanți la trafic 
(autovehicule, vehicule, pietoni, turiști, animale și alții). Acest fapt atrage asupra participanților 
obligația de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege. 
Chiar şi în condiţii de competiţie, trebuie acordată o atenţie deosebită acestor reguli de circulaţie. 
 
3.3 Puncte  de control 
Pe fiecare traseu sunt aşezate mai multe puncte de control. Fiecare concurent trebuie să ajungă la 
acestea, în ordinea lor numerică. La fiecare punct de control arbitrii vor înregistra concurenţii şi ora 
la care aceştia au trecut la punctul respectiv. De fiecare dată când un concurent trece la un punct 
de control va primi o cartelă pe care trebuie să o păstreze până la sosire. Cu ajutorul cartelelor 
primite concurenţii demonstrează că au trecut la fiecare punct de control. Participanţii care nu trec 
la fiecare punct de control, sau nu trec la acestea în ordinea indicată, vor fi excluşi din concurs. La 
trei puncte de control participanţii primesc suplimente alimentare energizante (energy bar, banană, 
glucoză), respectiv la cinci puncte de control participanţii primesc apă/băutură izotonică. Punctele 
de control vor funcționa până la expirarea timpului limită de parcurgere a distanţei.  
 
3.4 Sosire 
Se consideră că au finalizat cu succes concursul numai acei concurenţi, care au parcurs toate 
porţiunile traseelor şi au parcurs distanţa în timpul limită: 
 



 2 ore pentru traseul ”Cross” 

 4 ore pentru traseul ”Semi Maraton”. 
 
 
3.5 Abandonarea concursului 
Acei concurenţi, care doresc să abandoneze concursul, pentru orice motiv, au obligaţia de a 
înştiinţa organizatorii (sau arbitrii de la punctele de control), sau de a anunţa imediat această 
intenţie la numărul de telefon indicat pentru urgenţe şi să urmeze întocmai instrucţiunile primite de 
la organizatori. În condiţiile în care participanţii nu respectă această obligaţie de înştiinţare, 
organizatorii concursului îşi rezervă dreptul de a căuta concurenţii, pe cheltuiala acestora din urmă. 
Acei concurenţi, care nu pot continua concursul din cauza unor accidentări serioase, pot solicita 
ajutor la punctele de control, respectiv în cazul unor leziuni mai grave, la numărul de telefon indicat 
de către organizatori.  
 
4. Evaluare / Premiere 
Primul concurent, care ajunge la sosire, în limita timpului maxim acordat şi care poate prezenta 
cartelele primite la toate punctele de control, va câştiga concursul. Totodată şi arbitrii de la 
punctele de control trebuie să confirme că concurentul în cauză a trecut la punctele de control în 
ordinea indicată. Cronometrarea concurenților se va face la secundă, de către arbitrii aflați la finish. 
 
Toți participanții primesc tricou personalizat* și alte produse oferite de sponzori, care se vor regăsi 
în kitul de start. 
Cei care termină cursa în limitele de timp stabilite, vor primi o medalie de finisher personalizată.  
În cadrul concursului TdT vor fi premiaţi în fiecare categorie primii trei concurenţi, cu cele mai bune 
performanţe. Dacă va fi cazul, juriul poate acorda premii speciale pentru performanţe excepţionale. 
 
* – pentru cei care se înregistrează la fața locului nu putem asigura tricou  
 
Se premiază categoriile pentru care există minim 10 concurenți. Dacă la o categorie se înscriu mai 
puțin de 10 concurenți, aceasta se comasează cu categoria de vârstă inferioară următoare.  
 
 
5. Dispoziţii generale 
 
5.1 Protecţia mediului/gestionarea deșeurilor 
Traseul TdT străbate cele mai frumoase zone ale judeţului Satu Mare. Este obligatorie respectarea 
reglementărilor privind protecţia mediului din Ariile Naturale Protejate „Râul Tur”. Concurenţii care 
aruncă deșeuri în alte locuri decât cele indicate la punctele de control vor descalificați. 
 
5.2 Dopping 
Organizatorii TdT dezaprobă încercările de obţinere a unor avantaje datorită utilizării unor 
substanţe interzise. Suspiciunea întemeiată este suficientă pentru excluderea imediată. 
 
5.3 Fair play 
Toți participanții trebuie să acorde atenţie sporită celorlalţi participanţi şi să concureze cu fair play. 
 
6. Juriu, penalizări şi alte sancţiuni 
 
6.1 Juriu 
În principal, juriul ia toate deciziile cu privire la respectarea caracterului sportiv al concursului, 
respectiv la eventualele încălcări ale prezentului regulament. Pe parcursul TdT toţi participanţii au 
obligaţia de a se supune deciziilor juriului concursului şi renunţă la orice eventuale pretenţii 
viitoare. 
 
6.2 Penalizări şi alte sancţiuni 
Este imposibilă şi nedorită enumerarea tuturor motivelor de penalizare. 
La prima abatere sancţionarea se face prin minute de întârziere, în cazul în care abaterea nu este 
atât de gravă, încât să atragă după sine excluderea imediată din concurs. 
 



Organizatorii îşi rezervă dreptul de a descalifica sau de a retrage din cursă orice concurent dacă 
nu respectă acest regulament sau într-una din următoarele situații: 

 comportament nesportiv faţă de alţi concurenţi sau lipsa de respect faţă de oficiali, organizatori, 
public susţinător, localnici, etc. 

 neacordarea de ajutor unui alt alergător aflat în dificultate 

 nerespectarea indicaţiilor personalului organizator 

 pierderea numărului de concurs, scoaterea numărului concurentului sau schimbarea acestora 
între concurenţi 

 apelarea la ajutor extern 

 omiterea unor puncte de control sau nerespectarea ordinii indicate 

 schimbarea cartelelor între concurenţi 

 utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei 

 părăsirea echipamentului pe traseu sau aruncarea de gunoaie şi resturi pe traseu (ambalajele 
utilizate pot fi lăsate la punctele de control şi alimentare) 

 în cazuri excepţionale 
 
Recomandări 
Se recomandă ca participanţii să aibă asupra lor telefoane mobile pe toată durata concursului. 
 
 
 
 
 

Organizatorii vă doresc o participare de succes,  
într-o atmosferă de fair play, şi o zi de neuitat în  

Ariile Naturale Protejate „Râul Tur”! 


