
 

 

 

R E G U L A M E N T U L 
Campionatului Naţional de Marș Seniori si U23 -  35 km Masculin  si  10 km 

Feminin – Individual si pe Echipe 

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII 

▪ 31.10.2020 – Buzias 

 

➢ II. Distanţa de concurs :   

 
▪ 35 km – Masculin – Seniori , U23  

▪ 10 km- Feminin – Seniori, U23  

➢ IV.Participare : Participarea se face individual și pe echipe la categoria: 

seniori si U23. 
 

▪ La proba de 35 km masculin pot participa numai seniorii si U23. 

▪ Juniorii U20 si juniorii U18 pot participa la proba de 10 km feminin, intrand in 

clasamentul general al probei la individual si echipe. 

▪ Juniorii U16 nu au drept de participare. 

▪ Echipele pot fi alcătuite din 4 atleţi din care vor puncta 3 în ordinea sosirii în 

clasamentul general. 

▪ APELUL concurentilor se face in ziua concursului cu 60 min inaintea startului  

programat pentru fiecare categorie de varsta; 

▪ STARTUL se va da conform programului anexat; 

▪ Este interzisa participarea cu echipamentul echipei nationale. 
 

➢ OBSERVAȚII:   

- Pentru proba de 35 km marş si 10 km marş pe şosea, este OBLIGATORIU 

prezentarea avizului medical valabil de pe carnetul de legitimare sau 
adeverinta medicala !  

 

➢ ÎNSCRIEREA ŞI VALIDAREA CONCURENŢILOR 

o Inscrierile se trimit la F.R.A. pana la data de 25.10.2020 , ora 24:00. 
o Doar modificarile inscrierilor initiale se fac telefonic in data de 28.10.2020, 

pana la ora 14:00, la telefon : 0742.113.344. 
o Verificarea legitimatiilor si achitarea taxei de participare a concurentilor 

inscrisi se va face in preziua datei de desfasurare a competitiei. 

o Odata cu transmiterea modificarilor la inscrierile din probele individuale 
vor fi transmise si listele cu componenta nominala a echipelor la fiecare 
categorie de varsta . In cazul in care nu sunt modificari la listele cu 

inscrierile individuale clubul respectiv are obligatia sa comunice listele 
nominale cu compenenta echipelor. 
 
 



 

 

 
o In cazul in care apar unele modificari la echipa(echipele) transmise initial 

aceste modificari vor fi operate odata cu predarea listelor cu echipele 

semnate de antrenori 
 

➢ SEDINTA TEHNICA:  LA HOTEL PHOENIX - 30.10.2020 ora 18:00, 
unde se va prezenta situatia inscrierilor – individual si pe echipe la fiecare 

categorie de varsta , configuratia traseului precum si masurile necesare 
impuse pentru respectarea decretului 780/1432.2020. 

 
➢ Verificarea carnetelor de legitimare, a vizelor anuale si celor medicale 

precum si plata taxelor de participare se va face in data de 30.10.2020, 

intre orele 09.00 -12:30 si 14:00-16:30. 

 

CERINTE OBLIGATORII PRIVIND RESPECTAREA MASURILOR DE 
SIGURANTA CONFORM ORDINULUI 780/1.432/2020. 

 

▪ Toți participanții (sportivi, voluntari, oficiali etc.) trebuie să își 
monitorizeze starea de sănătate și să respecte cu strictețe măsurile de 

bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena mâinilor, 
distanțarea fizica, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea 
igienei respiratorii și respectarea recomandărilor de a rămâne acasă și de 

a solicita asistență medicală, dacă există simptome specifice bolii. 
▪ Participanții trebuie să respecte regulile de igienă respectiv folosirea unei 

batiste de unică folosință în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului 
de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă și alte articole personale între 
competitori, interzicerea folosirii dușului sau a saunei, evitarea contactului 

fizic - strângeri de mână, îmbrățișări la sfârșitul evenimentului. 
▪ Inainte de intrarea la apel se va efectua un triaj al sportivilor, 

antrenorilor, oficialilor, voluntarilor, constand in verificarea temperaturii si 
se va completa si DECALARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND 
STAREA DE SANATATE.  

▪ Sportivii au obligatia sa pastreze distantarea fizica prevazuta in ordinul nr. 
780/1.432/2020. 

▪ Accesul spectatorilor in zona de start este strict interzis conf. Ordinului 
780/1.432/2020. 

▪ Este obligatorie respectarea indicatiilor organizatorilor si arbitrilor in zona 

marcata pentru start si pe traseu. 
▪ Vor exista diferite zone de incalzire ce se vor comunica de catre 

organizatori, la sedinta tehnica. 
▪ Nu este necesar testul Covid-19. 
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