“Crosul Firmelor”, cel mai mare eveniment din Romania dedicat sportului corporatist
(alergare și ciclism), este un team building sportiv, în cadrul căruia angajații companiilor pot
participa la proba de alergare sau ciclism, în încercarea de a câștiga individual, contribuind la
cîștigarea primelor 3 locuri pentru top firma cu cei mai mulți participanți finaliști.
Evenimentul reprezintă o bună oportunitate de a lega noi relații de afaceri, de a interacționa cu
parteneri actuali sau viitori parteneri.
Deoarece evenimentul este destinat firmelor, acesta are şi valenţe educative, care ţin de
trăsăturile unui angajat model într-o companie. Astfel, evenimentul devine un cadru optim pentru
manifestarea, promovarea unor valori precum responsabilitatea colectivă, spiritul de echipă,
corectitudinea, fiind o punte de legătură şi comunicare între participanţi cu interese
asemănătoare. Dacă în alte ţări se organizează săptămânal orice fel de concursuri sportive la care
participă persoane de orice categorie de vârstă, de pregătire fizică, de la manageri până la
secretare, de la ingineri până la muncitori, de la mămici cu copii în cărucioare până la bunici şi
bunicuţe credem că se poate extinde şi la noi în Timişoara, pentru oricine cu o mentalitate
pozitivă.
Prin sport promovăm:




Practicarea sportului amator
O viață activă și sănătoasă în companiile din Romania
Spiritul de echipă și team building



Socializarea într-un mediu competitiv



Responsabilitate colectivă



Spiritul de fair-play

“Crosul Firmelor” este un eveniment care aduce beneficii pe mai multe planuri: angajaţilor, firmelor şi nu
în ultimul rând oraşului dar şi regiunii.
În primul rând, angajaţii firmelor, oamenii care lucrează în diferite departamente vor avea ocazia să se
antreneze, să alerge, să pedaleze şi să constate că mişcarea în aer liber este o alegere bună pentru
menţinerea tonusului fizic şi psihic, contribuind la sănătatea organismului.
Pe de altă parte, firmele au ocazia să îşi crească notorietatea şi să-şi creeze o imagine pozitivă prin
participare efectivă sau parteneriat cu un eveniment popular şi îndrăgit de public, precum alergarea,
pedalarea în oraş. În acelaşi timp, prin asocierea cu sportul şi valorile tradiţionale ale sportului,
firmele îşi afirmă valorile organizaţionale şi ale brandului propriu, precum responsabilitatea,
corectitudinea, competitivitatea, dinamismul, spiritul de echipă, deschiderea, participarea, sociabilitatea.
Participanții vor purta tricouri/șepci personalizate, deci vor fi activi și vizibili!
Nu în ultimul rând, oraşul şi comunitatea locală vor obţine beneficii din acest eveniment, în privinţa
imaginii generale, oraşul va fi văzut ca un loc în care se desfăşoară competiţii interesante, comunitatea
locală va fi privită ca un susţinător al sportului dar şi în privinţa aspectului economic favorabil.
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Informaţii cursă
Probele evenimentului: - alergare, ciclism
Distanţe:

- 2,5km alergare (la această probă angajații pot participa împreună cu copiii cu vârsta

cuprinsă între 8 – 14 ani)
- 5km alergare
- cca. 10km ciclism
Cotizaţia de participare:
Cotizaţia de participare este în funcţie de numărul de angajaţi. Fiecare participant din partea firmei va
semna o declaraţie că participă pe propria răspundere cât și angajații care participă împreună cu copiii vor
semna o declarație pentru minori (vezi secţiunea Inscriere).
Asociaţia Atletic Club Maraton

COD IBAN: RO90INGB0000999905108475, ING Bank, COD SWIFT: INGBROBU
Pachet înscriere:
Cip cronometrare, număr de concurs (personalizate cu numele participantului, număr personalizat cu sigla
firmei)
Drept de autor:
Organizatorii “Crosului Firmelor” sunt autorizaţi să folosească şi să reproducă orice material conţinând
imagini cu paticipanţii înscrişi la eveniment, cât și cu logo-ul firmelor.
Condiţii de participare
1. Fiecare firmă îşi va desemna un reprezentant. Acesta are responsabilitatea de a coordona participarea
firmei la eveniment.
2. Atleţii, cicliştii profesionişti sunt excluşi de la participare, chiar dacă sunt angajaţii unei firme. Se
consideră sportiv de performanţă o persoană care primeşte indemnizaţie de sportiv de la un club
sportiv.
3. Toţi participanţii trebuie să subscrie la condiţiile de înscriere, mai ales cu privire la acordul de
participare specificând prin acordul lor că sunt sănătoşi şi că au avut o periodă de pregătire
corespunzătoare.
4. Numărul de concurs trebuie afişat vizibil, pe pieptul participanţilor, fără a aduce modificări, cip-ul
pentru alergare se prinde la şiretul pantofului iar pentru ciclism cip-ul are scai pentru a putea fi
prins la glezna! (NU se da altei persoane, NU se prinde la gat, NU se pune in buzunar, NU se lasa in
masina, etc.)
5. Este în spiritul acestei competiţii ca participanţii să reprezinte compania într-o manieră sportivă şi fair
play. Organizatorul poate să descalifice un participant dacă constată neaderarea la aceste norme etice sau
încălcarea lor.
6. Modificările ulterioare ale condiţiilor de înscriere, datorită unor cauze neprevăzute, nu afectează
valabilitatea condiţiilor de înscriere. Organizatorul va informa firmele participante îndată ce va avea
cunostinţă despre aceste modificări.
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7. Interpretarea condiţiilor pe participare este în apanajul unic al organizatorului. Din motive care ţin de
organizarea acestei competiţii sportive, rambursarea cotizaţiei de participare nu este posibilă.
Vă rugăm să informaţi toţi participanţii de aceste reguli.

Regulament
1. Generalităţi
1.1 Acest regulament se aplică tuturor participanţilor la probele din cadrul evenimentului “Crosul
Firmelor”.
1.2 Organizatorul evenimentului este Asociaţia Atletic Club Maraton
1.3 “Crosul Firmelor” este un eveniment deschis tuturor angajaţilor (cât și copiilor acestora) firmelor
participante
1.4 Nu pot participa sportivii profesionişti care primesc indemnizaţie de sportiv de la un club
sportiv, chiar dacă sunt angajaţii unei companii. Se consideră sportiv de performanţă o persoană
care primeşte indemnizaţie de sportiv de la un club sportiv.
1.5 Prin semnarea formularului de înscriere fiecare participant:
- declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la Crosul Firmelor, precum şi
regulamentul competiţional;
- își dă acordul pentru participarea minorului la proba de 2,5km;
- îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să
fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub formă de fotografii, afişe, filme, interviuri
etc. în mod gratuit şi necenzurat.
2. Obligaţiile participanţilor
2.1 Participarea la “Crosul Firmelor” se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de
a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mental.
2.2 Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii,
sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru
orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a
desfăşurării evenimentului.
2.3 Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competi ții
sportive.
2.4 Reprezentantul fiecărei companii este obligat să comunice coechipierilor condiţiile de participare la
“Crosul Firmelor”. Este responsabilitatea reprezentantului companiei să coordoneze participarea la cursă,
incluzând înscrierea membrilor, ridicarea şi distribuirea kit-ului de participare (număr şi cip),
comunicarea cu echipa şi organizarea unei zone de întâlnire în zona de start, iar după finish strângerea şi
returnarea cip-urilor.
2.5 Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi a
personalului de concurs, să manifeste un comportament civilizat, să dea dovadă de fair-play faţă de
ceilalți participanți.

3

2.6 Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă
acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, de slăbiciune sau
epuizare fizică sau psihică.

3. Cotizaţia de participare
3.1 Cotizaţia de participare se plăteşte prin transfer bancar sau în numerar până la cinci zile de la data
emiterii documentului fiscal (contract sponsorizare, contract servicii + factura fiscala);
3.2 Cotizaţia de participare este în funcţie de numărul de angajaţi, NU de participanți

Perioada
insriere

1-10
angajati

01.0109.04.2018

675 Ron

11 – 50
angajati

1.125
Ron

51 – 100
angajati

101 –500
angajati

5011000
angajati

10001500
angajati

1.800
Ron

2.700
Ron

3.600
Ron

4.725
Ron

15002000
angajati

Peste
2000
angajati

6.075
Ron

7.200
Ron

3.3 NU se mai fac înscrieri după data de 09 aprilie 2018.
3.4 În caz de neprezentare la start, abandonul vreunui reprezentat al firmei, retragere din orice motiv
cotizaţia de participare nu se returnează.
3.5 În cazul anulării competiţiei în caz de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator
cotizaţia de participare nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente
(transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.
4. Pachetul de înscriere
- înainte de concurs: cip cronometrare, număr de concurs
- în timpul cursei: asistență medicală, acces la punctele de hidratare și revitalizare
- după cursă (pentru participanții care termină cursa): trofee, medalii, diplome pentru premiaţi,
diplome on-line.
5. Condiții de participare:
- pot participa angajații firmelor înscrise
- angajații pot fi însoțiți (sot, sotie), persoane care să vă reprezinte compania
- angajații pot participa împreună cu copiii DOAR la proba de 2,5km (copiii trebuie să aibe vârsta
cuprinsă între 8-14 ani)
- angajații / însoțitorii trebuie să aibe 18 ani împliniți
- numărul participanților să nu depășească nr. de angajați (ex: dacă aveți 20 angajați, atunci pot
participa 20 persoane).
6. Ridicarea pachetului de start: în incinta Iulius Mall – lângă magazinul Hervis Sports.
7. Puncte de control
- punctele de control / punctele intermediare se vor regăsi de-a lungul cursei, iar participanții care
nu trec prin aceste puncte vor fi descalificaţi;
- este interzisă modificarea cip-ului sau a numărului de concurs, înstrăinarea lor către altă
persoană, în acest caz participantul riscând neînregistrarea în punctele intermediare şi/sau finale și
descalificarea.
ATENŢIE! Participanții care un vor trece prin toate punctele de control vor fi descalificaţi
automat.
8. Penalizări care pot duce la descalificare
- neparcurgerea traseului stabilit şi marcat, abateri de la traseu;
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- neaccesarea unui punct de control;
- pierderea numărului de concurs/a cip-ului;
- participarea fără număr prins vizibil pe partea din față a tricoului;
- participarea fără cip;
- utilizarea unui mijloc de transport pe durata cursei;
- comportament neadecvat faţă de alţi participanți, public, susţinători, organizatori, parteneri,
sponsori, voluntari.

9. Clasamentul şi diploma de participare
- clasamentul pentru probele de Alergare / Ciclism va fi disponobil pe site-ul
www.crosulfirmelor.ro, ulterior evenimentului;
- diploma de participare va fi în format electronic, disponibilă pe site;
10. Puncte de hidratare
- punctele de hidratare se vor regăsi într-un punct de-a lungul traseului, în zona de finish şi vor
conţine cel puţin apă şi fructe.
11. Toalete: lângă zona de start/finish vor exista toalete ecologice
12. Categorii şi clasament
12.1 Participanţii se pot înregistra la următoarele categorii:
ˇ Alergare (2,5km respectiv 5km)
ˇ Ciclism.
12.2 Se fac clasamente atât pentru firme cât şi individual pentru categoriile de mai sus (masculin,
feminin).
12.3 Se premiază:
- primii cinci (5) clasaţi (individual) din fiecare categorie;
- primele trei firme în funcţie de numărul de participanţi finaliști (nu este inclusă categoria 8-14
ani);
- tombolă
13. Programul evenimentului
Locul startului: Timișoara,
Stadionul Dan Păltinişanu
Intervale orare:
Ciclism / Alergare
- până la ora 08:50 – sosirea participanţilor la punctul de start;
- 09:00 – Start proba de ciclism;
- 10:00 – Start proba de alergare 5km;
- 10:45 – Start proba de laergare 2,5km.
14. Afișarea rezultatelor provizorii/efectuarea verificărilor suplimentare/soluționarea
contestațiilor:
- 10:45-12:00 Alergare / Ciclism;
- vor fi afișate într-o zonă vizibilă anunțată în timpul evenimentului unde participanții pot vedea
rezultatele provizorii în așa fel încât toți cei interesați să poată verifica locul și timpul obținut iar
eventualele neclarități/omisiuni/contestații să se soluționeze în respectivul interval orar.
15. Premierea la Ciclism / Alergare se va realiza în intervalul 11:40-12:30, astfel:
- Individual locurile 1-5 Feminin / Masculin;
- primele trei firme în funcţie de numărul de participanţi finaliști;
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- tombolă
16. Proceduri de concurs
16.1 Ședința tehnică
O ședință tehnica va fi ţinută pentru toţi participanţii în ziua startului. In cursul şedinţei tehnice
participanţii vor fi informaţi asupra traseului, porţiunilor periculoase, eventualelor modificări, precum şi a
regulilor de comportament pe care participanţii sunt obligaţi să le respecte. Şedinţa tehnică va fi ţinută de
directorul de concurs iar prezenţa participanţilor este obligatorie.
16.2 Numărul de concurs și cip-ul de concurs
Este obligatoriu ca numărul de concurs să fie prins pe partea din faţă a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe
tot parcursul concursului, cip-ul trebuie prins de şiretul pantofului de alergare / gleznă (nu sunt
transmisibile).
În caz de abandon numărul şi cip-ul trebuiesc predate la punctul de control unde se anunţă retragerea din
concurs.
Este interzisă modificarea cip-ului sau a numărului de concurs, înstrăinarea lor către altă persoană, în
acest caz participantul riscând neînregistrarea în punctele intermediare şi/sau finale și descalificarea.
Este responsabilitatea participantului să poarte numărul de concurs pe tricou pe partea din faţă iar cip-ul
trebuie prins conform instrucţiunilor de pe plic. Va fi descalificat automat orice participant care nu poartă
numărul de concurs pe tricou, poartă alt număr de concurs în locul celui primit din partea organizatorului
sau care nu poartă cip-ul de concurs pe toată distanţa cursei. În ziua competiţiei nu va fi posibilă
schimbarea sau înlocuirea numărului de concurs – în cazul pierderii şi nici schimbarea numerelor de
concurs între participanți. Aceste abateri duc la descalificare.
16.3 Sistemul de cronometrare
Cronometrarea va fi asigurată de către o companie specializată – ChampionChip. Sistemul de
cronometrare calculează timpul fiecărui participant din momentul în care trece peste covoarele
electronice instalate la linia de Start, înregistrând fiecare trecere peste acestea – la Start, la Check
Point-urile de pe traseu şi la Finish. Acest lucru insemnand ca ordinea sosirii participantilor NU
INSEAMNA si ordinea locurilor. Clasamentul se va face in ordinea timpului obtinut pe distanta
respectiva. (Ex. un participant care a plecat printre ultimii poate avea timp mai bun decat un participant
care a plecat printre primii);
16.4 Startul
Startul se va da în data şi la orele stabilite de organizator şi anunţate pe site-ul evenimentului
(www.crosulfirmelor.ro). Localizarea zonei de start va fi publicată pe pagina oficială.
16.5 Retragerea din concurs / Abandon
a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control sau
zona start/sosire. Participantul care nu mai poate sau nu doreşte să continue concursul are obligaţia să se
deplaseze până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, predă numărul de
concurs şi cip-ul şi este considerat retras.
b) Participanţii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenţi pentru a face loc celor care vin din
spate, doresc şi pot să îi depășească.

6

17. Protecţia mediului înconjurător
17.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel în orice loc de pe traseu în afara celor
amenajate sau la punctele de control. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.
18. Echipament
18.1. Pentru proba de ciclism este recomandată casca de protecție, încălțăminte adecvată pentru proba de
alergare.
19. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului
19.1 Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se
poate desfăşura în condiţii de siguranţă.
19.2 Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.
19.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a
regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu
minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afișate pe site-ul competiției, sau cel târziu la
preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.
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Angajat

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul (conform tabelului atașat) declar pe proprie răspundere că sunt angajat al
şi sunt apt din punct de vedere medical pentru a
participa la proba de alergare / ciclism din cadrul evenimentului “CROSUL FIRMELOR”. Prin
prezenta nu voi cere despăgubiri organizatorilor pentru nici un incident sau accident petrecut în
timpul competiţiei sportive.
Nr. Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nume prenume

Proba

Semnătura

8

Minor

DECLARAŢIE
CROSUL FIRMELOR
Ediția a XIV-a
Subsemnatul

domiciliat
, str.

jud.

,

, nr. ,

posesor

al

actul

de

identitate

, tel.

seria

bl. , sc.
,

în

localitatea

,

ap.

,

,

CNP

nr.

, email

și
Subsemnata
, str.
jud.

,

, nr. ,

posesor

al

actul

, tel.

de

identitate

seria

domiciliat

în

bl. , sc.

,

,

localitatea
ap.

,

,

CNP

nr.

, email

cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, în calitate de
părinţi/ocrotitori legali ai copilului

-

Declarăm pe propia răspundere, confirmăm și suntem de acord cu următoarele:
înțelegem pe deplin riscul și resposabilitățile pe care le implică participarea minorei / minorului la
Crosul Firmelor, risc și responsabilități pe care ni le asumăm în întregime;
înțelegem pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție al cărei traseu implică, pe
parcursul acestuia, și trafic rutier;
confirmăm că minorul / minora este apt/ă din punct de vedere medical și într-o formă
corespunzătoare;
faptul că organizatorii nu sunt răspunzători de posibilele accidente şi/sau prejudicii cauzate de
participarea copilului la acest eveniment;
toate condiţiile de participare prevăzute în Regulamentul evenimentului;
utilizarea de către organizatori sau împuterniciţii acestora a imaginilor din cadrul evenimentului;
primirea de informaţii, pe email, cu privire la cursă (noutăţi/newsletter).
Dăm prezenta declarație pentru evenimentul “Crosul Firmelor” o susţinem şi o semnăm.

Semnături

Data

Date minor: NUME PRENUME:
Sex: □ M
Tara:
Adresa:

□F

Categoria de varsta: □ 8-14

Data nasterii:
, Oras:

,
,

email:

,
Firma:
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