
 

 

 

       R E G U L A M E N T U L 

        Campionatului Naţional de Maraton Seniori şi Seniori U23 

 DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII : 

 -  31.10.2021 -  București 

 PROBA:  Maraton - 42,195 Km 

 ÎNSCRIEREA ŞI VALIDAREA CONCURENŢILOR 

 

1. Înscrierile la Campionatul Național de Maraton se fac individual până la data de 

26.10.2021, ora 23:59, direct la adresa: 

https://www.njuko.net/bucharest42km/register/65033 

2. După completarea câmpurilor din prima pagina a formularului se apasă “PASUL 

URMATOR”. 

3. Pentru ca înscrierea să fie înregistrată și validată automat, este necesar ca în 

pagina a doua a formularului să se introducă CODUL DE REDUCERE: 

CNFRA2021 , în câmpul aferent și apoi să se apese butonul "Verifica", pentru 

a nu platii taxa de participare aferentă Maratonului International București. La 

final, se apasa butonul "Finalizare". Codul de validare CNFRA2021 va fi activ 

începând cu ziua de joi, 21 octombrie. 

4. Codul de reducere CNFRA2021 este valabil numai pentru concurenții seniori și 

U23 înscriși la Campionatul Național de Maraton pentru Seniori și U23. 

5.  Chiturile de participare cu numerele și cipurile de concurs se vor ridica sambata 

30.10.2021-intre orele 12:00-20:00, din Piata Constitutiei,dupa achitarea 

taxelor si verificarea vizelor medicale la sediul FRA, intre orele 09:00-

11:30.  

6. Pentru ridicarea chiturilor se prezinta personal fiecare sportiv cu dovada 

vaccinării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, prin intermediul 

certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al 

certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19,impreuna cu cartea 

de identitate. 

 

 
 
 
 
 

https://www.njuko.net/bucharest42km/register/65033


 

 

 
 Participanți și desfășurarea concursului : 

- Au dreptul de participare atleții seniori – masculin și feminin si atletii seniori U23 

-masculin și feminin. 

- Participarea se face individual și pe echipe la categoria de Seniori și Tineret – 

masculin și feminin; 

 

- Echipele pot fi alcătuite din 4 atleţi din care vor puncta prin cumularea timpilor 

realizați de primii 3 sosiți din clasamentul general; 

- Listele cu echipele vor fi înscrise și predate sub semnatură antrenorului la 

secretariatul de concurs, la ședința tehnică din preziua concursului.   

- APELUL concurenților se face în ziua concursului între orele 07:30-08:10; 

 

- Băuturile cu alimentarea personală , marcate cu numărul de concurs și km la 

care se va da, vor fi depuse la secretariatul de concurs în ziua de 31.10.2021 

pana la orele 07:30, cand acestea vor fi trimise la punctele de alimentare de pe 

traseu; 

- Nu sunt permise recipiente de sticlă sau metalice pe parcursul desfășurării 

cursei.  

- STARTUL: din Bd. Libertății, în dreptul Parcului Izvor. 

 

- Coridorul de start este împărțit în sectoare. Fiecare alergător va avea acces 

DOAR în sectorul de start unde este alocat conform numărului de concurs. 

- Sectoarele și coridoarele de start sunt semnalizate clar, la intrările acestora. 

Accesul în coridoarele și sectoarele de start va fi permis începând cu ora 8:45. 

- Fiecare participant are obligația de a se informa din timp în legătură cu sectorul 

alocat numărului de concurs primit. De asemenea, fiecare participant trebuie să 

se conformeze obligației de a se deplasa în sectorul alocat în cazul în care îi este 

indicat că se află într-un sector de start greșit. 

 

- Sosire: în Piața Constituției  

- Timpul de închidere al cursei de maraton este de 3.30:00 la Masculin și 4.00.00 

la Feminin; 

- Este interzisă participarea cu echipamentul echipei naționale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 STABILIREA CLASAMENTELOR ȘI PREMIEREA 

- Se stabileste un clasamnet individual la toate categoriile de varstă , masculin și 

feminin în ordinea timpilor înregistrați la sosire. 

- Se stabileste un clasament pe echipe la fiecare categorie , masculin și feminin 

conform precizarilor de la capitolul participanți și desfășurarea concursului. 

- FRA acorda primilor 3 clasati - individual și pe echipe , medalii și diploma, la 

toate categoriile de vârstă. 

- Toți participanții înscriși la Campionatul Național de Maraton, vor intra 

și în clasamentul general al maratonului international București și vor 

beneficia și de premiile oferite de organizator. 

 

 SEDINȚA TEHNICĂ: Are loc în ziua de sambătă 30.10.2021 , între orele 09:00 – 

11:30 la sediul FRA, unde: 

- se verifică carnetele de legitimare și viza medicală;  

- se achită taxele de participare conform normelor FRA; 

          

 

CERINȚE OBLIGATORII PRIVIND RESPECTAREA MĂSURILOR DE 
SIGURANȚĂ ÎMPOTRIVA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19: 

 

- La Campionatul Național de Maraton vor avea acces doar atleții care 
sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum şi cei care se 
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării 
infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

 
 


