REGULAMENT
MARATON I.P.A. ROMANIA
Virtual Run Competition
14 – 20.06.2021
Editia I
1. GENERALITĂȚI
1.1. Acest regulament se aplică participanţilor care sunt membrii I.P.A. Sectia Romana.
1.2. Organizatorul evenimentului este I.P.A. Sectia Romana.
1.3. Probele din cadrul MARATONULUI I.P.A. ROMANIA sunt deschise tuturor
membrilor I.P.A. respectând condițiile impuse de organizator.
1.4. Înscrierea participanţilor se face prin completarea FORMULARULUI DE
INSCRIERE si transmiterea acestuia pana la data de 10 Iunie 2021 pe adresa de email:
i.melinte@iparomania.ro
1.5. Prin semnarea formularului de înscriere fiecare participant:
– declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la MARATONUL I.P.A.
ROMANIA 2021, precum şi regulamentul competiţiei;
– declară că a citit și este de acord cu Politica de Confidențialitate privind prelucrarea de
către I.P.A. Sectia Romana a datelor cu caracter personal inclusiv in ce privește
prelucrarea imaginilor foto si video folosite în materialele de promovare ale
evenimentului;
– declară pe propria răspundere ca datele completate sunt reale și că persoana este aptă
fizic pentru a participa la concurs potrivit conditiilor din prezentul Regulament.
1.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, a
membrilor I.P.A. Sectia Romana care nu au achitata cotizatia la zi (legitimatie emisa in
anul 2021);
1.7. Competiția se desfășoară în perioada 14.06. – 20.06.2021.
1.8. Înscrierile se fac până pe 10 Iunie 2021. Validarea se va face prin alocarea
numarului de participare si transmiterea lui pe adresa de email a concurentului.
1.9. Traseul competiției este la libera alegere a concurentului.

2. DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE
2.1. Participarea la MARATONUL I.P.A. ROMANIA (Virtual Run Competition) se face pe
proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării
de sănătate fizică şi mentală.
2.2. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează
formularul declară pe propria răspundere și își asumă faptul că datele completate sunt
reale.
2.3. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât
participantul la eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere
își asumă responsabilitatea caracterul real al datelor completate și își asumă deplina
responsabilitatea că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment.
2.4. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea
Regulamentului de concurs, participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic
sănătos/sănătoasă și că nu suferă de nicio afecțiune care să îi interzică să participe la
eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și
își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la MARATONUL I.P.A.
ROMANIA 2021.
2.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea
Regulamentului persoana declară că a înțeles pe deplin ce reprezintă participarea la o
astfel de competiție, al cărei traseu implică/ poate implica pe parcursul acestuia și trafic
rutier sau personae.
2.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea
Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o
formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranţă, cum este
MARATONUL I.P.A. ROMANIA 2021, astfel încât organizatorii, precum şi oricine are
legătură cu aceştia sunt exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale
participanților și sau a succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală,
deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării
competiţiei.
2.7. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea
Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situaţia
în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, va
suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată
şi declară că renunţă la orice pretenţie în legătură cu un astfel de transport şi/sau
tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.
2.8. Dacă formularul de înscriere este completat și transmis de o altă persoană decât
participantul la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului se consideră că
participantul la eveniment și-a dat acordul pentru înscriere și că a acceptat că îndeplinește
toate condițiile de participare prevăzute în prezenta secțiune și prezentul Regulament.
2.9. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă.
Organizatorii 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.

2.10. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente,
valabilă pentru competiții sportive.
2.11. Participanţii au obligaţia de a se retrage din competitie atunci cand o posibila
accidentare ar putea periclita sanatatea sau integritatea lor fizica.
3. TAXA DE PARTICIPARE
3.1. Nu exista taxa de participare.
4.NUMARUL DE CONCURS
4.1. Dupa trimiterea formularului de inscriere pentru una din cele 4 probe, concurentul
va primi prin email un numar de concurs pe care il va lista si il va aplica pe obiectele de
imbracaminte in ziua competitiei.
5.CATEGORII ȘI CLASAMENT
5.1. Participanţii se pot înregistra la următoarele probe:





maraton – 42,200 km
semimaraton – 21,100 km
cros - 10 km
cursa populara – 5 km

5.2. Se fac clasamente pentru probele de maraton, semimaraton, cros 10 km si cros 5 km
atat la masculin cat si la feminin.
Clasamentul se va face in baza timpilor inregistrati de ceasul de competitie purtat de
alergator in baza unei capturi foto pe care o va transmite organizatorilor pe adresa de
email : i.melinte@iparomania.ro sau pe whatsapp la nr. de telefon 0742.038.492 (Melinte
Ion – vicepresedinte I.P.A. Sectia Romana). Odata cu captura foto dupa ceasul care
monitorizeaza activitatea sportiva (timpul si distanta) se vor transmite catre organizatori
si fotografii cu concurentul care a participat la competitia sportiva.
5.3. Se premiază toti participantii care finalizeaza proba cu diplome de finisher si medalii
de participare care vor fi transmise catre concurenti in maxim 30 de zile dupa incheierea
competitiei.
5.4. ATENTIE!
Validarea clasamentului se va face în 2 săptămâni de la terminarea evenimentului. Se va
merge pe incredere, corectitudine si sportivitate in stabilirea clasamentului.
6. PROCEDURI DE CONCURS
6.1. Numărul de concurs

Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe
toată durata concursului.
6.2. Startul
Startul se va da intr-una din zilele cuprinse in perioada 14.06. – 20.06.2021 la ora si
locatia aleasa de fiecare concurent.
7. ECHIPAMENT OBLIGATORIU
7.1. Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la
start: pantofi de alergare, ținută sportivă, număr de concurs (pus la dispoziţie de către
organizator).
8. ALTE DECIZII PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
8.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate
pe pagina de facebook a I.P.A. Sectia Romana, a regulamentului sau a programului, etc.
8.2. Sunt de acord ca I.P.A. Sectia Romana sa procedeze la colectarea şi prelucrarea
datelor mele personale (numele, prenumele, numar de telefon, adresa de e-mail) pe
teritoriul României, direct şi/sau prin împuterniciţii în scopul de a participa la campaniile
promoţionale şi de informare derulate de către I.P.A. Sectia Romana, în scopul
promovării evenimentelor organizate de acest gen.
8.3. I.P.A. Sectia Romana va selecta un numar de 15 alergatori (membrii I.P.A.) care au
participat la aceasta competitive care au obtinut rezultate foarte bune dar care au si un
istoric cu participari la diferite competitii de alergare de anduranta, cu care va forma o
selectionata nationala sub titulatura I.P.A. ROMANIA cu care va participa in perioada 4
– 5 septembrie 2021 in statiunea Mamaia, jud. Constanta, la evenimentul national
intitulat “ULTRAMARATONUL ALERG 24 H PENTRU AUTISM”.
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