REGULAMENT CURSE CU OBSTACOLE 2022

I.ORGANİZARE
•

CURSA CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022 este o cursă de alergare pe un traseu amenajat în pădure cu
diverse obstacole,însă parcurgerea acestui traseu presupune un efort fizic susţinut şi necesită o minimă
pregătire fizică.

•

Cursele vor avea loc în data de 11.06.2022 (Arka Park Kids Race), respectiv in data de 02.07.2022 (Arka
Park Race).

•

CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022 este un eveniment de alergare destinat tuturor iubitorilor de
mişcare în aer liber.

Concurenţii au obligaţia să respecte termenii şi condiţiile din prezentul regulament si să semneze declaraţia pe
proprie răspundere pusă la dispoziţie de către organizatori la ridicarea kit-ului de participare.
II. APLICAREA REGULAMENTULUI
Regulile descrise in prezentul Regulament se aplica pentru toate evenimentele Arka Park Curse cu
Obstacole 2022.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari ale Regulamentului General atat pe parcursul cat si
la finalul fiecarui an competitional, pentru a raspunde corespunzator feedback-ului participantilor la evenimentele
CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022 si a imbunatati experienta acestora.
Regulamentul General se aplica pentru toti concurentii participanti intr-un eveniment CURSE CU
OBSTACOLE ARKA PARK 2022 din momentul inscrierii online si pana in momentul incheierii evenimentului, inclusiv
al decernarii ultimelor premii.
Interpretarea Regulamentului de catre arbitrii cursei si de catre directorul de eveniment e definitiva si
obligatorie pentru toti participantii intr-o cursa.
Incalcarea prevederilor prezentului Regulament de catre concurenti poate avea ca rezultat sanctionarea sau
chiar eliminarea din cursa a celor in cauza, atat de catre
organizatorii curselor, cat si de coordonatorul sistemului.
III. DETALII TEHNICE ALE CURSEI CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022
Traseul aferent cursei este stabilit si marcat de organizator in functie de specificul zonei alese pentru
desfasurarea evenimentului in conditii de siguranta. Obstacolele vor pune la încercare abilităţile sportive constând în
pereţi verticali ce vor trebui escaladaţi,pasaje înguste şi tuneluri joase prin care se va trece târâş,alergare prin
anvelope auto, mers in echilibru etc.
Traseul va fi însemnat cu bandă şi va avea voluntari care vor indica direcţia de urmat. În zone strategice
concurenţii vor fi supravegheaţi de către arbitrii.
Organizatorul poate decide in orice moment modificarea traseului pentru a asigura buna desfasurare a
evenimentului si siguranta participantilor. Modificarea traseului din motive de siguranta sau din considerente ce nu tin
de puterea de decizie a organizatorului nu pot reprezenta motive de solicitare a retragerii si de returnare a taxei de
inscriere.
IV. ACCEPTAREA RISCURILOR DE PARTICIPARE
Chiar daca nu au semnat un document fizic, prin inscrierea la evenimentele CURSE CU OBSTACOLE
ARKA PARK 2022 si acceptarea prezentului Regulament, participantii declara ca au luat la cunostinta si inteleg pe
deplin riscurile practicarii alergarii in natura, printre care amintim:
- echipamentul de concurs (ceas, bidon, tricou, telefon, sau alte bunuri personale):
pierdere, furt, distrugere, uzare;
- sanatatea (accidente ce pot aparea inainte, in timpul sau dupa competitie): leziuni,
fracturi, infarct, epuizare, soc anafilactic;
- starea vremii (cazuri extreme): ploaie, canicula, furtuna, grindina, vant, fulgere
- terenul de desfasurare (zone periculoase de pe traseu): urcare dificila, coborare
periculoasa, zone cu noroi, schimbari bruste de directie;
- intalnirea cu alti participanti in trafic: masini, carute, ATV, motociclete, animale,

ambulante, masini de pompieri si masini de politie aflate in misiune;
- altele: accidente provocate de alti concurenti.
Prin prezentul Regulament, Organizatorul le aduce la cunostinta participantilor
necesitatea efectuarii unui control medical amanuntit, inainte de fiecare cursa, care sa
ateste ca persoana in cauza e apta pentru efort fizic. Riscul neefectuarii acestui control
medical ii revine in totalitate fiecarui alergator.
Alegand sa participe la evenimentele CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022 participantii isi asuma
raspunderea in ceea ce priveste starea proprie de sanatate pe tot parcursul participarii la aceste curse.
Prin inscrierea lor la competitiile CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022, participantii consimt ca, in
cazul unui eveniment nedorit aparut in timpul participarii intr-un eveniment CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK
2022, inclusiv accidentari si deteriorari ale echipamentului de concurs, sa nu formuleze nicio pretentie sau
plangere impotriva organizatorului evenimentului.
Prin inscrierea si participarea unui concurent la oricare dintre evenimentele CURSE CU OBSTACOLE
ARKA PARK 2022, acestia confirma implicit citirea, intelegerea, exprimarea acordului si respectarea Regulamentului
General, cat si respectarea tuturor indicatiilor organizatorilor si reprezentantilor organizatorilor evenimentelor la care
participa.
In cazul participarii copiilor la cursa Arka Park Kids Race, semnatura va fi data de catre parinte/ tutore.
V. RETRAGEREA DIN CURSA
In caz de abandon sau neprezentare la start, concurentul in cauza se angajeaza sa anunte imediat
organizatorul, prin email sau SMS la numerele de urgenta de pe numarul de concurs.
In cazul in care un concurent doreste retragerea de la un eveniment CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK
2022 la care este inscris si pentru care a achitat taxa de participare:
- daca solicitarea de retragere este transmisa organizatorului cu minim 16 de zile
inainte de data evenimentului, taxa de participare va fi retinuta si alergatorul va
primi dreptul de a se inscrie la libera sa alegere la orice alt eveniment din calendarul
CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022 programat in anul in curs si anul urmator;
- daca solicitarea de retragere este transmisa organizatorului cu mai putin de 15 zile inainte de data evenimentului,
taxa de participare nu se returneaza.
In cazul in care un alergator este descalificat sau se retrage din cursa in ziua
evenimentului sau dupa inceperea cursei, taxa de participare nu se returneaza.
Organizatorii evenimentelor au dreptul de a seta propriile reguli cu privire la retragerea din cursele pe care le
organizeaza, atata timp cat au fost prezentate conducerii si aprobate ininate de momentul deschiderii inscrierilor.
Daca o regula specifica intra in contradictie cu una dintre regulile generale ale Regulamentului, ea are
prioritate si aplicabilitate deplina in fata regulii generale.
VI. REPROGRAMAREA / ANULAREA UNUI EVENIMENT
Organizatorul poate decide in orice moment sa reprogrameze un eveniment la o data ulterioara, din motive
ce tin de siguranta participantilor sau de buna desfasurare a
evenimentului. Parametrii principali ai evenimentului raman neschimbati (ex: tipul si
structura cursei, pachetul de concurs, locul de desfasurare, etc.). Toate inscrierile si platile efectuate raman valabile
pentru data la care a fost reprogramat evenimentul. Reprogramarea evenimentului va fi comunicata participantilor
inscrisi in eveniment, atat
prin intemediul site-ului www.arkapark.ro cat si telefonic.
In cazul in care un eveniment este anulat fara a putea fi reprogramat pe parcursul aceluiasi an calendaristic,
alergatorul care a achitat taxa de participare va beneficia de
inscriere gratuita la urmatoarea editie a evenimentului.
Organizatorul evenimentului are dreptul de a seta propriile reguli cu privire la
reprogramarea/ anularea unui eveniment, de a defini conditii specifice si de a stipula ce se intampla in cazul anularii
unui eveniment, fara posibilitatea reprogramarii in anul curent.
Daca o regula specifica intra in contradictie cu una dintre regulile generale ale
Regulamentului, ea are prioritate si aplicabilitate deplina in fata regulii generale.
VII. REGULI SI CONDITII IN TIMPUL EVENIMENTULUI
Toti concurentii inscrisi la un eveniment CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022 trebuie sa ia parte la
sesiunea de informare sustinuta de organizatori inainte de start.
Perioadele de timp in care se permite accesul pe traseu vor fi anuntate pe pagina de informare a
evenimentului, disponibila pe site-ul oficial www.arkapark.ro. In timpul

desfasurarii unui eveniment CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022, niciunui participant nu-i e permis sa se
antreneze pe traseul respectiv.
Organizatorul poate aduce modificari de ultim moment desfasurarii evenimentului, insa doar in limitele
prezentului Regulament si cu anuntarea imediata a modificarilor catre participant.
Startul poate fi luat numai de participantii care au numarul de concurs prins de tricou, pe piept, astfel incat
sa fie vizibil.
Alergatorii care depasesc linia de start inainte de semnalul organizatorilor sau nu
respecta indicatiile de asezare in coloana de start, pot fi penalizati sau descalificati.
Arbitrajul si stabilirea clasamentului final al fiecarei curse ii revine organizatorului.
In timpul desfasurarii unei curse, participantii se obliga sa respecte traseul anuntat si marcat, cu exceptia
cazului in care le este indicat altfel de catre arbitri/comisari de traseu.
In timpul cursei, niciun concurent nu are dreptul sa foloseasca orice fel de:
- recipiente din sticla;
- casti audio sau orice echipament care i-ar putea bloca auzul.
In cazul in care un alergator paraseste traseul fara indicatia expresa a arbitrilor/
comisarilor, acesta trebuie sa se intoarca in ultimul punct in care a fost pe traseul marcat, cu exceptia cazului in care
aceasta a abandonat, caz in care se va intoarce spre punctul de start folosind un traseu indicat de organizatori.
Intra in responsabilitatea concurentilor sa respecte regulamentul si traseul in orice
moment al cursei.
O cursa trebuie parcursa intr-un timp maxim anuntat pe pagina ei de prezentare. In cazul in care un
concurent nu poate incheia cursa in timpul maxim admis, va respecta indicatiile primite de la arbitri/ comisari de
traseu.
In cazul aparitiei unor evenimente grave in timpul concursului care pot impiedica buna desfasurare a
acestuia, concurentii se obliga sa aduca imediat situatia la cunostinta comisarilor de
traseu/arbitrilor/organizatorilor/organelor de politie, urmand ca ulterior sa respecte indicatiile acestora.
In cazul unui abandon, alergatorul trebuie sa anunte organizatorul, arbitrii sau voluntarii de pe traseu, pentru
a se proceda in consecinta.
La festivitatea de premiere, fiecare concurent premiat se obliga sa poarte asupra sa un act de identitate cu
fotografie emis de autoritatile statului si sa il prezinte in cazul in care organizatorul ii solicita acest lucru.
VIII. PENALITATI
Arii de responsabilitate
Conditii ce atrag descalificarea:
Alte penalizari
Contestatii
Responsabilitatea cu privire la decizia si aplicarea penalizarilor in timpul desfasurarii unei curse ii revine
Organizatorului.
- Neparcurgerea traseului in intregime, parasirea traseului, sau scurtarea lui.
Scurtarea va atrage descalificarea, chiar si in cazul in care alergatorul invoca lipsa
benzilor de marcare sau a unui semn intr-o anumita sectiune de traseu.
- Orice act care conduce la distrugerea domeniului public sau privat, ca urmare a
actiunii unui concurent. In aceste cazuri, concurentul ia la cunostinta, prin prezentul
Regulament, ca poate fi tras la raspundere pentru pagubele produse.
- Neinregistrarea trecerii prin punctele intermediare in care se afla arbitri/ comisari
de traseu.
- Utilizarea unui limbaj ofensator ori comportamentul lipsit de fair-play, lipsit de
respect sau agresiv fata de concurenti sau de echipa organizatoare.
- Folosirea ajutoarelor din afara evenimentului (a autovehiculelor, motocicletelor etc.).
- Schimbarea numarului de cursa in timpul evenimentului.
- Abandonarea ambalajelor sau a altor deseuri pe traseu (acestea pot fi lasate doar la
punctul de alimentare sau check-point-uri).
Descalificarile se pot face si dupa eveniment, in baza dovezilor prezentate de
concurenti sau de spectator.
- In functie de gravitatea abaterilor de la prezentul Regulament, Organizatorul isi
rezerva dreptul sa aplice masuri suplimentare de penalizare.
- Incalcarea Regulamentului General de catre orice concurent poate implica (in
aceasta ordine, in privinta severitatii): atentionari verbale sau scrise, penalizari de
puncte in clasament, descalificari, suspendari ale dreptului de inscriere in curse
pentru o perioada determinata sau nedeterminata.
- Alergatorul va fi informat cu privire la incalcarea Regulamentului General si a

penalizarii aplicate.
- Un concurent care considera ca a fost dezavantajat intr-o cursa la care a participat
are obligatia sa depuna o contestatie scrisa si semnata, adresata directorului de
eveniment, in maximum 15 minute de la momentul la care a incheiat cursa.
- Un alergator care considera ca rezultatele publicate de organizator la finalul cursei
sunt incorecte are obligatia sa depuna o contestatie scrisa si semnata, adresata
directorului de eveniment, in maximum 15 minute de a afisarea rezultatelor cursei.
- Eventualele contestatii referitoare la penalizarile primite vor putea fi adresate in
scris Organizatorului, care are obligatia sa dea un raspuns, in maximum 20 de zile
lucratoare, decizia fiind irevocabila.
IX. PREVEDERI FINALE
Prin inscrierea la orice cursa CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022, se considera ca participantii
sunt de acord sa renunte la pretentii de orice natura (inclusiv la cele legate de eventualele atingeri aduse integritatii
corporale sau sanatatii, suportate in deplasarea catre/de la sau in timpul participarii la orice cursa organizata sub
titulatura CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022) fata de organizatorii curselor.
Prin inscrierea la orice cursa CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022, se considera ca participantii
sunt de acord ca in nicio imprejurare sa nu asocieze numele CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022 cu
activitati ilicite sau care incalca
bunele moravuri. Organizatorul competiilor CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022 nu-si vor asuma nicio
obligatie in legatura cu actiunile/ inactiunile savarsite de un participant in cadrul unei curse organizate sub titulatura
CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022, prin care s-ar pricinui pagube materiale sau morale unor terte
persoane fizice si/ sau juridice. In legatura cu participarea la o cursa, raspunderea privind siguranta bunurilor
personale le revine in totalitate participantilor (concurenti, insotitori sau rude ale acestora), Organizatorul neoferind in
acest sens niciun fel de asigurare, implicita sau explicita.
Niciun fel de date, informatii si/ sau facilitati oferite prin site-ul www.arkapark.ro nu
vor fi folosite in scop personal. Orgnanizatorul evenimentelor CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022 este
exonerat de orice raspundere in legatura cu utilizarea acestora fara acord sau in scop ilicit, de catre orice persoana,
inclusiv de catre participantii inregistrati.
Prin prin participarea la o cursa CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022, se considera ca participantii
sunt implicit de acord:
- sa cedeze Organizatorului CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022 toate drepturile asupra imaginii (singur(a)
si/sau in grup), statica sau in miscare, in timpul sau in afara desfasurarii curselor si/sau a altor evenimente organizate
sub titulatura CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022;
- sa recunoasca dreptul Organizatorului evenimentelor CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022 de a inregistra
si utiliza datele personale (exemplu: nume, date biografice, infatisare, voce), utilizand orice suporturi media (inclusiv
audio, foto si video), in scopul prezentarii si al prelucrarii rezultatelor, al promovarii CURSE CU OBSTACOLE ARKA
PARK 2022 si al oricaror evenimente desfasurate in legatura cu acesta;
- sa nu aiba niciun fel de pretentie materiala sau de orice alta natura impotriva
Organizatorului CURSE CU OBSTACOLE ARKA PARK 2022 in legatura cu exercitarea de catre acestea a drepturilor
indicate mai sus.

In urma celor mentionate mai sus, declar ca am citit, am luat la cunsotiinta si am inteles Regulamentul Arka Park
Cursa cu Obstacole, si sunt de accord cu conditiile de participare impuse prin acesta.

Data

Nume

Semnatura

