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PREFAȚĂ 

 

Proiectul va fi realizat prin aportul următoarelor persoane fizice și entități publice / private: 

 

• Coordonator: Daniel Florin MOROȘANU; 

• Sprijin de specialitate: Adrian ȘTEFĂNESCU; 

• Suport D.S.M.B.: Roxana CIUHULESCU, Mihaela ALUPOAIE; 

• Instituții publice: Complexul Sportiv Naţional “ Lia Manoliu ”, Inspectoratul General al 

Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Primăria 

Generală a Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București;  

• Colaboratori: Federația Română de Atletism, Asociația Municipală de Atletism 

București; 

• Sponsori: Decathlon, WorldClass si Centrul de Fitness „Daimon”, Goldnutrition 

România;  

• Parteneri media: Televiziunea Română; 

• Alte persoane fizice sau entități publice: Președinte Comisia de Competiții a Federației 

Române de Atletism – Mădălin Badea 0760837624.  
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SEGMENTUL I - Introductiv 

Dimensiunea europeană a conceptului #BeActive 

 

Săptămâna Europeană a Sportului a fost lansată în 2015 pentru a răspunde crizei tot mai mari de 

inactivitate care eistă la nivelul populației de pe bătranul continent, având drept scop 

promovarea sportulului și a activităților motrice în general ca mijloc de întreținere, ameliorare și 

îmbunătățire a stării de sănătate fizică și mentală a cetățenilor europeni. 

 

Din 2015, Săptămâna a continuat să crească an de an, încurajând tot mai mulți europeni să 

adopte un stil de viață sănătos și activ, iar de la cifra de cinci milioane de participanți și 7.000 de 

evenimente până la ediția din 2018 au fost atrași circa 12 milioane de participanți, având un 

număr de evenimente sportive ajuns la 48.500. 

 

În anul 2019, la cea de-a V - a Săptămână Europeană a Sportului s-au înregistrat cele mai mari 

cote, cu evenimente susținute de 47 de asociații partenere din 41 de țări, indiferent de vârstă, 

mediu sau nivel de fitness, prin mijlocirea autorităților publice locale și centrale, organizații și 

societății civile din sectorul privat . 

 

Planul de lucru al Uniunii Europene privind sportul în perioada 2021 - 2024 a identificat modelul 

sportiv european ca un subiect cheie și a mandatat Comisia Europeană să studieze impactul 

întrecerilor sportive dedicate cetățenilor (pentru toți) asupra sistemului de sportului organizat 

(amatorism, semiproferionism și de performanță), ținând cont de specificul activităților motrice 

și luând în considerare posibilele provocări cu care se confruntă organizațiile de profil și 

federațiile sportive naționale, respectiv cele continental europene.  

În acest context, Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură (DG EAC) a Comisia 

Europeană i-a însărcinat pe Ecorys și Kea în august 2021 să întreprindă un studiu pe modelul 

sportiv european, studiu care va oferi dovezi concrete privind contextul actual al modelului 

sportiv european și va realiza o cartografiere a evoluției reglementărilor de guvernanță a 
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sportului, a finanțelor și practici în diferite locuri și diferite sporturi organizate de-a lungul 

timpului.  

 

În urma rezultatelor obținute Comisia Europeană va putea să determine modul în care modelul 

sportiv european se adaptează la diferitele condiții, contexte și particularități zonale din statele 

membre UE, tendințele și trăsăturile inovative care influențează evoluția sportului pentru 

amatori și semiprofesioniști.  

 

Ulterior, Comisia va genera un pachet de măsuri legislative și un ghid de bune practici adresate 

cu precădere evenimentelor cultural-sportive, întrecerilor sportive derulate în scop umanitar sau 

practicării activităților fizice cu participare informală din partea populației, indiferent de vârstă, 

gen sau orice alte diferențe existente între indivizi. 

 

Scurt istoric al conceptului “ SPORTUL PENTRU TOȚI ”  

de-a lungul anilor în lume 

 

În anul 1956 a fost inițiată prima aplicare a „Sportului pentru Toţi” de către Consiliul de Menţinere 

a Condiţiei Fizice de pe lângă Președinţia Statelor Unite ale Americii prin Campania Americană 

pentru  Menţinerea Condiţiei Fizice.  

  

Acest demers temerar a fost precedat în anul 1960 de Campania TRIMM la nivelul statului 

norvegian, urmată de Campania 4M pusă în aplicare în anul 1962 în Finlanda prin Programul 

„Kuntouheilu” lansat anii 70, ani care sunt consideraţi drept o perioadă de studiu şi de 

aprofundare a ideii sau a conceptului de „Sport pentru Toţi”, devenind sinonim cu sportul în 

general, fiind dedicat tuturor cetățenilor.  

Până în anul 1990, conceptul de „Sport pentru Toţi” este larg utilizat la nivel occidental, deși, la 

nivel local a mai suferit câteva modificări de formă, cum ar fi în Statele Unite ale Americii, unde 

a luat denumirea de „Fitness şi Sport”, totodată, în Noua Zeelandă a devenit „Come Alive”, în 

Spania și Brazilia „Depotes Para”, în Germania „Zweiten Veg”, iar în ţările din Europa de Est a 

devenit „Sport de Masă”.  
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După anul 1990, sloganul de „Sport pentru Toţi” şi-a câștigat recunoașterea pe plan mondial, 

având un limbaj unificator pentru toate ţările, cu precădere acolo unde intervenţiile din partea 

statului au fost mai puțin semnificative, iar societatea civilă şi-a creat o zonă de responsabilitate, 

prin muncă voluntară şi libera asociere a tuturor cetăţenilor sub pretextul practicării libere a 

activităților fizice de întreținere. 

 

În statele de tip liberal, activitatea sportivă este considerată ca fiind expresia iniţiativei libere şi 

autonome a cetăţenilor, recunoscându-i-se în acelaşi timp importanţa socială, pe de altă parte, 

în statele de tip “intervenţionist” sportul a fost și încă mai este considerat un serviciu public, 

statul fiind cel care îşi asumă răspunderea promovării şi dezvoltării sportului, iar în unele cazuri, 

în diverse moduri și proporţii, chiar şi administrarea sau controlul lui.  

 

 

Evoluția evenimentelor  

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A SPORTULUI  

pe teritoriul României 

 

Conceptul modern al EDUCAȚIEI include și componenta educației fizice și sportului, din care s-a 

evidențiat treptat mișcarea numită SPORTUL PENTRU TOȚI pe toată durata vieții, exprimând 

astfel rolul său în societate în consonanță cu idelurile olimpismului modern: dezvoltarea 

armonioasă a corpului și minții. 

Pierre de Coubertin, părintele olimpismului modern, a creat sloganul sportului pentru toți încă 

din anul 1900, definind diferența dintre formele de activitate fizică, respectiv sportul competitiv 

(de elită) și sportul de masă / pentru toți. 

 

Societatea românească, aflată într-o continuă dinamică, a trebuit să se adapteze la schibările 

determinate de variația factorilor externi și interni, precum și la consecințele acestora asupra 



SĂPTĂMÂNA	EUROPEANĂ	A	SPORTULUI	#BeActive		
București	-	Septembrie	2022	

DIRECȚIA	PENTRU	SPORT	A	MUNICIPIULUI	BUCUREȘTI	
Bulevardul	Gheorghe	Magheru,	nr.		28	-	30,	sector	1,	Bucureşti,	România	

Telefon:	+	40	21	324	99	30	/	+	40	21	324	99	35	
FAX:	+	40	21	324	99	38	

www.dsmb.ro	

P
a
gi
n
a
	6
	

populației. 

 

În contextul european, Săptămâna Sportului derulată pe teritoriul țării noastre a reprezentat o 

inițiativă menită să promoveze activitatea fizică în principalele orașe dar și în localitățile cu 

populație mai mică, având ca obiectiv conștientizarea importanței unui stil de viață activ pentru 

toată cetățeanul de rând. 

 

Cu toate acestea, s-a constatat că nivelul de activități fizice este în prezent în stagnare și chiar în 

regres, în pofida faptului că de la prima ediție a Săptămânii Europene a Sportului inițiată în anul 

2016 de Estonia, România s - a clasat decent în ceea ce privește numărul de participanți. 

 

Numărul maxim de participanți în România a fost de circa 76.000 de persoane în anul 2017, iar 

conținutul activităților desfășurate s-au încadrat în cele menționate anterior la sportul pentru 

toți, cuprinzând elemente din mai multe ramuri de sport, accesibile și atractive pentru 

participanți, precum și programe de exerciții fizice, jocuri, plimbări, efectuate cu precădere în aer 

liber, în parcuri și terenuri de sport. 

 

În perioada post COVID Săptămâna europeană a sportului a revenit și în România, subliniind 

potențialul activității fizice ca factor motivator pentru comunitățile locale, prin promovarea 

stilului de viață sănătoase într-un moment în care obezitatea și sedentarismul sunt în creștere. 

 

Alături de organizațiile societății civile, Federația Română SPORTUL PENTRU TOȚI a contribuit 

decisiv la promovarea activităților sportive din cadrul Săptămânii Europene a Sportului prin 

Asociațiile Județene / Minicipal a S.P.T. atât în bazele sportive din teritoriul dar și în cadrul unor 

evenimente sportiv - recreative / workshop-uri desfășurate pe străzile principalelor capitale de 

județ din România, cu ajutorul autorităților locale sau a federațiilor sportive naționale. 
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Ținte strategice ale proiectului. 

 

o Implicarea masivă a autorităților locale și centrale în eveniment de tip SPT; 

o Continuare cu succes a tradiției și rezultatelor bune obținute de F.R.S.P.T.; 

o Sensibilizarea populației cu privire la numeroasele beneficii ale sportului; 

o Combaterea sedentarismului și a complicațiilor fizice generate de sedentarism; 

o Creșterea numărului de participanți la S.E.S. față de anii precedenți ( COVID ); 

o Diversitate și incluziune prin implicarea indivizilor din diferite categorii sociale;  

o Atragerea unui număr cât mai mare de copii în activități de tip sport - joacă; 

o Întărirea relației și cooperării copil - părinte / bunic - factor sportiv și educațional; 

o Implementarea unui sistem stimulativ destinat îndrumării tinerilor către mișcare; 

o Promovarea participării adulților la activități fizice / întreceri sportive în aer liber; 

o Dezvoltarea stilului de viață sănătos cu efecte propice în plan fizic și social;  

o Consolidarea sănătății publice prin acțiuni motrice și activități de agrement;  

o Restabilirea rolului sportului în societate și stimularea activității de voluntariat; 

o Sprijinirea evenimentelor sportive non - profit și a parteneriatelor public - private. 
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SEGMENTUL II - Descriptiv 

Prezentarea perspectivei proiectului: 
1. Având în vedere faptul că Săptămâna Europeană a Sportului are loc la nivel european, național, regional și local, prezentul proiect a structurat principalele 

activități astfel încât să includă teme motrice și workshop - uri sportive pentru toate categoriile de indivizi, fiind vizate elemente esențiale ale dezvoltării 

fizice armonioase necesare fiecărui cetățean, precum deprinderile specifice locului de muncă, forme asociative ale activităților motrice cotidiene, exerciții 

de relaxare, agrement și loisir, totodată, acțiuni fizice cuprinse în programele centrelor de fitness - wellness. 

2. Activitățile fizice cuprinse în cadrul proiectului se încadrează perfect pe specificul SPORTULUI PENTRU TOȚI, deoarece se pot adapta cererii și nevoilor 

participanților, utilizând mijloace numeroase și variate, cum ar fi practicarea unor sporturi clasice cu reguli simplificate, combinarea jocurilor de echipă 

într-o formă interactivă, efectuarea de circuite, ștafete, trasee aplicative, în spații destinate sportului sau într-un cadru natural, care oferă condițiile propice 

pentru îmbunătățirea stării de sănătate. 

3. Miloacele utilizate sunt dovedite ca fiind de cea mai mare eficiență în menținerea stării de sănătate și dezvoltare a organismului, mai cu seamă sunt 

constituite din simple exerciții fizice, cuprinse într-un program specific adaptat fiecărei vârste, practicate rațional și cu regularitate, exprimând astfel libera 

voința și autodisciplina, care ajută la recuperare eforului depus în activitatea curentă, precum și la echilibrarea sau compensarea lipsei de mișcare din 

timpul afectat ocupației profesionale. 

4. Universalitatea geografică și lingvistică a conceptului SPORTUL PENTRU TOȚI este promovată și aplicată în cadrul proiectului, având drept scop extinderea 

beneficiilor activităților fizice în rândul populației, luând în considerare dreptul egal al tuturor oamenilor la folosirea timpului liber, fără discriminare, 

indiferent de vârstă, gen, condiție socială, în vederea păstrării și dezvoltării capacităților biologice sau psihice. 

5. Expresia sinonimă a SPORTULUI PENTRU TOȚI este MIȘCAREA, deoarece cuprinde concret un domeniu vast de practicare a (cât mai multă mișcare, în cât 

mai multe locuri, de cât mai multi participanți), activitate reprezentată și exprimată sintetic prin obiectivele descrise de prezentul document. 
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Grupul țintă al proiectului: 

1. Beneficiarii direcți ai proiectului 

o Cetățenii capitalei, fără prioritizare pentru cei din sectoarele unde se desfășoară evenimentele 

• Aceștia vor avea o perspectivă mult mai largă asupra diverselor posibilități de participare la activități sportive, ei având ocazia să experimenteze diferite 

tipuri de sporturi, atât în sală, cât și în aer liber, modalități de petrecere a timpului liber în mod util, plăcut și sănătos.  

• De asemenea, vor fi angrenați și părinților alături de copii, în participarea la activități interactive, ca parteneri reali și activi în procesul de creștere a tinerei 

generații, va avea ca rezultat formarea lor în ghidarea propriilor copii către o viață în care mișcarea pentru sănătate, sportul să aibă locul cuvenit.   

2. Beneficiarii indirecți ai proiectului 

o Voluntarii care asistă personalul de specialitate înainte, în decursul și după evenimente 

• Membrii echipei de organizare vor îndruma voluntarii în găsirea de noi soluții privind creșterea numărului de participanți în cadrul evenimentelor de tip 

incluziune prin sport, în identificarea categoriilor de persoane din medii defavorizate, implicarea tuturor indivizilor îndiferent de vârstă sau pătură socială 

în acțiuni de relaxare și agrement, ajutorarea persoanelor cu nevoi speciale și a persoanelor ce provin din sistemul de protecție socială ori a persoanelor 

din diferite comunități etnice. 

• Pe baza practicii acumulate în cadrul Săptămânii Europene a Sportului voluntarii își vor lărgi sfera de abilități și vor identifica mai ușor oportunități de 

strângeri a fondurilor/surselor de finanțare și atragerea agenților economici, oferind premizele dezvoltării unei comunități, ce va avea ca obiectiv 

dezvoltarea si cresterea frecvenței activităților sportive, în special cele în care sunt implicați atât părinții cât și copiii. 

o Publicul participant în calitate de spectatori 

• Cei prezenți în calitate de spectatori, în tribunele bazelor sportive sau chiar în imediata apropiere a participanților  vor  avea marea bucurie de a se afla 

alături de cei dragi, atât emoțional cât și literalmente fizic, având astfel privilegiul de a încuraja competitorii chiar în interiorul terenurilor de sport, fapt 

foarte greu de realizat în competițiile oficiale.  
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• De asemenea, aceștia vor avea parte de un spectacol sportiv agreabil, derulat într-o atmosferă relaxantă și de bună dispoziție,  împreună cu prietenii, 

amicii și colegii de cartier, având șansa unică de a vedea pe viu viitoare tinere talente. 

SEGMENTUL III - Operațional 

Etapele premergătoare ale proiectului: 
1. Definirea structurală a proiectului 

10 - 17 Iunie 2022.  

o Constituirea COMISIEI DE ORGANIZARE; 

• Conducerea DS.M.B. a analizat oportunitățile privind organizarea în cât mai bune condiții a acestui eveniment și a stabilit componența comisiei de 

organizare, din care vor face parte reprezentați tuturor partenerilor din mediul public și private cu atribuții în domeniul educației fizice și sportului 

românesc.  

• În întâlnirile de lucru ale Comisiei au fost stabilite metodele de lucru corespunzătoare, au fost desemnați responsabilii și s-au stabilit atribuțiile fiecăruia, 

s-au selectat paretenerii alături de care se vor derula evenimentele proiectului, s-a aprobat calendarul de activități ale proiectului, regulamentele de 

activități și au fost pregătite materialele didactice. 

o Propuneri privind ACTIVITĂȚILE DE BAZĂ ALE PROIECTULUI; 

• Activitățile incluse și numărul acestora în cadrul proiectului au fost stabilite și vor putea fi modificate în funcție de disponibilitățile financiare, resurse 

umane și capacitatea infrastructurii sportive existente în zona de incidență, urmând ca la sfârșitul Săptămânii Europene a Sportului rezultatele obținute 

să fie prezentate pe website-ul instituției. 

o Recomandări ale Comisie Europene privind intervalul orar de desfășurare a evenimentelor; Autoritățile Europene au solicitat orgnizatorilor zonali/locali 

ca unul sau mai multe din evenimentele dedicate Săptămânii Europene a Sportului să se desfășoare după ora 1900, cu titulatura de #BeActive NIGHT. 
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o Locurile de desfășurare a evenimentelor 

• Aceste locații au fost hotărâte de comun acord cu Conducerea principalelor Bazele Sportive din admnistrarea Ministerul Sportului aflate pe raza 

admnistrativ - teritorială a capitalei;  

-Complexul Sportiv Național “ Sala Polivalentă ” - poate acomoda diverse tipuri de evenimente, atât în spațiile laterale, cât și în interiorul sălii, folosind 

cu succes sistemul de standuri modulare ce asigură un flux de persoane optimizat dar și zone unde se pot servi răcoritoare/gustari sau diverse spații de 

prezentări sportive; 

- Complexul Sportiv Național “ Lia Manoliu ” - asigură condiții optime de pregătire a sportivilor din loturile olimpice și naționale în vederea obținerii unor 

performanțe de nivel european, mondial și olimpic; 

- Clubul Sportiv Olimpia București ( Stadionul OLIMPIA ) - este destinat mai multor ramuri de sport precum, tenis, tir cu arcul, fotbal și rugby, având o 

capacitate de până la 500 de locuri, dispuse pe două niveluri, cu o tribună și fără peluze.  

2. Promovarea proiectului -  August 2022.  

o Publicarea anunțului privind desfășurarea Săptămânii Europene a Sportului sub egida D.S.M.B., proiect co - finanțat de MS și Comisia Europeană pe 

canale ON-LINE, website-ul instituției și pe rețelele de socializare (Facebook și Instragram); 

o Organizarea unei conferințe de presă în vederea mediatizării evenimentului în cadrul căreia vor fi invitații factori importanți din presa scrisă; 

o Promovarea evenimentului prin intermediul mijloacelor specifice media (sporturi video, reclame televizată, anunțuri radio); 

o Invitații de participare lansate către societatea civilă din sectoarele în care se vor desfășura evenimentele, cu ajutorul materialelor promoționale (afișe, 

pliante, fly - ere și baner - e); La fiecare eveniment va fi invitat un reprezentant de seamă din sportul românesc, un reprezentant din partea Primăriei 

Sectorului și un reprezentant din partea sponsorilor de eveniment, care după caz, vor lua cuvântul înainte de începere; 

o Partenerul pentru organizarea evenimentelor va oferi servicii specifice competițiilor sportive (mascotă, animator, aparatură sonorizare, asistent 

sonorizare, persoană pentru twisting, persoană pentru decorare cu baloane) va desfășura acțiuni de difuzare a materialului informativ per eveniment. 
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Evenimentul Sportiv nr. 2 

RELAXARE VERSUS STRES 

 

 

 

 

Date cronologice și coordonate de localizare 
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Ziua de desfășurare: 

miercuri, 28 septembrie 2022.  

Durata de timp acordată evenimentului: 
Circa 5 - 6 ore.  

Ora de sosire a organizatorilor: 
ORA 1200.  

Ora de deschidere pentru public / participanți: 
ORA 1500.  

Ora de încheiere a evenimentului: 

ORA 2100.  

Pauze planificate: 

NU ESTE CAZUL.  

Întreruperi voluntare:  

DUPĂ CAZ.  

Locul de desfășurare: 
Complexul Sportiv Naţional “ Lia Manoliu ”:  
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Bulevardul Basarabia, nr. 37 - 39, sector 2, București. 
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REGULAMENT	de	DESFĂȘURARE	al	Crosului	din	cadrul	programului	European	„SĂPTĂMÂNA	EUROPEANĂ	A	SPORTULUI”	2022	
EDIȚIA	a	I	a		
  
PREZENTARE GENERALĂ 
Săptamâna Europeană a Sportului festival al alergării și alergătorilor își propune să așeze Bucureștiul și România pe harta competițiilor de alergare 
pe șosea de mare anvergură la nivel internațional. 
 
 
A.  DATA și LOCUL DESFĂȘURĂRII: 

• 28	Septembrie	2022	în	București	
• Național	Arena	–	pe	un	traseu	în	buclă,	cu	o	lungime	a	buclei	de	2000	m.	(vezi	hartă	traseu)	

Traseul de alergare este măsurat și certificat World Athletics, (WA ROU  100 K) condiție esențială pentru validarea rezultatelor și recordurilor 
realizate în concurs. 
  
Sosirea va fi comună pentru toate cele patru probe anunțate în concurs, Startul se va da din locuri diferite și marcate: 

• La	proba	de	500	m	–	poartă	individuală	inscripționată	cu	proba,	de	unde	se	va	efectua	startul.	
• La	proba	de	1	km	–	poartă	individuală	inscripționată	cu	proba,	de	unde	se	va	efectua	startul.	
• La	proba	de	3	km	–	poartă	individuală	inscripționată	cu	proba,	de	unde	se	va	efectua	startul.	
• La	proba	de	5	km	–	poartă	individuală	inscripționață	cu	proba,	de	unde	se	va	efectua	startul.	

  
Suprafața este acoperită cu asfalt, iar traseul este marcat corespunzător, conform normelor internaționale de organizare concursuri de alergare pe 
șosea. 
Se va alerga în sensul invers acelor de ceasornic, în circuit (în funcție de lungimea probei), pe sensul opus deplasării auto. 
Traseul de alergare pentru copii este parte din traseul mare pentru alergătorii profesioniști: se va alerga doar în exteriorul stadionului de fotbal 
Național Arena.  
 
Zona de pregătire și secretariat pentru concurs este situată la intrarea în complexul Național Arena, parcarea de pe partea dreaptă a locului de 
sosire, ținând cont de sensul de alergare.  
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B.  PROBELE de CONCURS: 

• Miercuri	28	septembrie:	
• Copii	4	și	Spiriduși					(2015	–	2014	–	2013	–	2012)													500	m				F+B	
• Copii	1,	2,	3																			(2011	–	2010	–	2009)																												1	km						F+B					
• Juniori		U16	și	U18				(2008	-	2007	–	2006	–	2005)															3	km						F+B			
• Juniori	U20																			(2004-2003)			 	 	 			5	km						F+B 	
• Seniori	open																	(2002+)																																																						5	km						F	+	B	

	
  
C.   ÎNSCRIEREA PENTRU CONCURS 
Pentru toate probele, înscrierile se	fac	doar	online	până	în	data	de	25	sept.	2022	ora	23:59	pentru	toate	probele,	pe	site-ul	(www.fra.ro),	la	secțiunea	
”Evenimente	viitoare”; 
 
ATENȚIE:  
Toți concurenții care se vor înscrie online sunt rugați să completeze timpul cel mai bun obținut de aceștia la probele pentru care doresc să 
se înscrie.  
  
D.  VALIDAREA CONCURENȚILOR 
Pentru probele din ziua de miercuri 28 sept. 2022, validarea și ridicarea kit-urilor concurenților se va face în după caz: 
 

• În	data	de	28	sept.	–	miercuri,	între	orele	08:00	–	14:00	se	va	deschide	sesiunea	de	validări	și	ridicare	a	kit-urilor	de	concurs	ale	alergătorilor	înscriși	în	
concurs,	indiferent	de	etapa	în	care	s-au	înscris:	online		

• După	această	oră	nu	se	vor	mai	putea	valida	și	nici	nu	vor	putea	participa	la	concurs	alți	alergători.	
  
  
În cadrul sesiunii de validare, la primirea kitului de concurs, participanții vor semna declarațiile pe proprie răspundere (vezi formularul pe site-ul 
concursului) cu privire la: starea de sănătate, asumarea riscului de accident în timpul concursului sau în afara concursului pe perioada de 
desfășurare a evenimentului sportiv (nesemnarea declarațiilor pe proprie răspundere duce la imposibilitatea validării și neparticiparea la concurs). 
  
Atleții legitimați vor prezenta la validare/ridicarea kit-urilor: dovada legitimării și viza medicală semestrială cu data valabilă la ora concursului. 
Dovada legitimării și a vizei medicale se poate face prin: prezentarea fizică a carnetului de legitimare, printr-o poză pe telefon cu informațiile cerute 
sau printr-o copie printată cu informațiile cerute. 
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Kitul de concurs pentru sportivi:  
• tricou	personalizat	cu	logo-ul	competiției;	
• număr	de	concurs	personalizat;	
• chip	pentru	cronometrare;	
• produse	de	la	partenerii	concursului;	

  
E. Participarea la competiție este cu titlu gratuit pentru toți participanții 	
                          
  
F.  PROGRAMUL de CONCURS  
  
PROGRAM DE CONCURS 

• 17:00 – Start Copii	4	și	Spiriduși					(2015	–	2014	–	2013	–	2012)				500	m			F+B	
• 17:15 – Start Copii	1,	2,	3																			(2011	–	2010	–	2009)																			1	km					F+B					
• 17:30 – Start Juniori		U16	și	U18					(2008	-	2007	–	2006	–	2005)						3	km					F+B			
• 18:00 – Start Juniori	U20/OPEN						(2004-2003) / (2002+)																	5	km					F	+	B 

 
 
G. STARTUL și SOSIREA PARTICIPANȚILOR  

• Încălzirea	concurenților	se	poate	face	în	zona	de	concurs	în	jurul	stadionului	Național	Arena;		
• Traseul	va	fi	marcat/delimitat	cu	conuri	pe	toata	distanța; 

  
I. FESTIVITATEA DE PREMIERE 
Festivitatea de premiere va avea loc în jurul zonei de sosire.  
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