
I. ORGANIZATOR BEACH RUN 

Asociația Club Sportiv SMART ATLETIC, cu sediul în București, Sector 2, Str. Grigore Ionescu, nr. 63, bl.T73, 

sc.A, et.2, ap. 7,  cod unic de înregistrare 18434045, nr. de identificare din Registrul sportiv B/A2/00017/2005, 

înregistrată în Registrul Special al  Asociațiilor și Fundațiilor, la grefa Judecătoriei Sector 2, nr 159/22.12.2004, 

asociatia fiind inregistrata in Registrul de Evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a prelucrarii datelor cu 

caracter personal cu nr. 27491, reprezentant legal STOICA VLAD-CONSTANTIN, în calitate de Președinte, 

 

II. DATE DESPRE EVENIMENT 

II.1. DATA DESFĂȘURĂRII: 05 septembrie 2015 

II.2. LOCUL DESFĂȘURĂRII: Mamaia, Constanta 

II.4. TIPUL COMPETITIEI: competiție de alergare pe promenada si plaja din Mamaia, Constanta. 

  

III. MECANISMUL COMPETIȚIEI. CONCURENȚII 

III.1. Competiția se va desfăşura, conform programului afișat pe  site-ul oficial, pe promenada si plaja din Mamaia, 

Constanta, și este deschisă oricărei persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 60 de ani, care se înscrie online și 

urmează toate procedurile de validare. 

III.2. ÎNSCRIEREA ȘI VALIDAREA: 

III.2.1. Pentru a participa la Beach Run, concurenții trebuie să aibă minim 14, maxim 60 de ani și să îndeplinească în 

mod cumulatIII următoarele proceduri de validare: 

a) să se înregistreze pe site-ul oficial, prin completarea formularului de înscriere cu datele personale (nume și 

prenume, sex, vârsta împlinită la data evenimentului, telefon, e -mail, localitatea, compania) și alte date de referință; 

b) să achite taxa de participare aferentă perioadei în care s -a înscris, în termen de 3 zile (72 ore) lucrătoare; în caz 

contrar, înscrierea online se anulează automat; 

c) să completeze declarația pe proprie răspundere furnizată de organizatori, prin care declară că sunt apți de efort 

fizic susținut, cunosc și își asumă eventualele riscuri ale acestui tip de alergare și că înțeleg că organizator ii nu sunt 

răspunzători în nici un fel pentru oricare din situațiile menționate la punctul III.6.10, din Regulament și în general 

pentru niciun eveniment sau acțiune a unor participanți sau terțe persoane care ar putea vătăma în vreun fel pe 

oricare dintre concurenți. 

d) să se prezinte în perioada stabilită de organizatori pentru preluarea kitului  de competiție, cu declarația pe proprie 

răspundere completată și cu un act de identitate; 

e) să se prezinte la start în ziua competiției și să ia startul la ora exactă (care va fi furnizată de organizator, pe site -ul 

oficial și prin informare personală, pe e-mail). 

III.2.2. Înscrierile vor fi limitate. Numărul maxim de locuri la acest eveniment este de 150, organizatorii putând 

introduce praguri pe fiecare perioadă/sub-perioade. Ultima zi în care se pot face înscrieri  online (în limita locurilor 

disponibile) este duminica, 30 agusut 2015. Dupa aceasta data, doritorii se pot inscrie la fata locului in ziua de vineri 

si sambata, 4, respectIII 5 septembrie, in limita locurilor disponibile. 

http://www.smartatletic.ro/beachrun


III.2.3. Concurenții care s -au înscris, au achitat taxa de participare și au primit validarea înscrierii se pot retrage din 

competiție, dar taxa de participare nu va putea fi returnată. 

III.2.4. Locul/locurile nu este/sunt transmis ibil/e. 

III.2.5. Concurenții sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament, acceptarea acestuia fiind 

considerată a fi exprimată de către fiecare concurent în parte ca efect al înscrierii în competiție pe site -ul oficial. 

III.3. TAXELE DE PARTICIPARE 

III.3.1. Există trei tipuri de taxă de participare, pentru concurenți în funcție de perioada în care se face înscrierea si 

kitul de participare dorit: 

 17 august – 30 august: 50 lei/persoana (include tricou tehnic personalizat Beach Run) 

 17 august – 30 august: 30 lei/persoana (nu include tricou tehnic personalizat Beach Run) 

 4 septembrie – 5 septembrie: 50 lei/persoana (nu include tricou tehnic personalizat Beach Run) 

 

III.3.2. Taxa de participare se poate achita pentru: 

Beneficiar: Asociatiei Club Sportiv Smart Atletic 

Cont: RO26BACX0000001000689000, deschis la UniCredit Tiriac Bank, Sucursala Nicolae Titulescu 

Descriere plata: Beach Run [Nume Prenume] 

III.3.3. Taxa de participare trebuie achitată în maxim 3 zile lucrătoare de la completarea formularului de înscriere. În 

caz contrar înscrierea va fi anulată automat. 

III.4. KITUL DE COMPETIȚIE 

Fiecare participant validat va primi un kit de competiție, care constă în: 

PRODUSE 

- Tricou tehnic personalizat Beach Run [optional] 

- Numar de participare 

- Cip cronometrare de unica folosinta 

- Medalie finisher 

SERVICII 

- Clasament cros pe categorii 

- Traseu marcat 

- Punct hidratare la kilometru 2,5 

- Asistenta medicala in caz de nevoie 

 

III.5. CATEGORII 

- Masculin 14-17 ani 

- Masculin 18-34 ani 

- Masculin 35+ ani 



- Feminin 14-17 ani 

- Feminin 18-34 ani 

- Feminin 35+ ani 

III.6. SISTEMUL DE START & CRONOMETRARE 

III.6.1. Pentru acestă competiție va fi folosit un sistem electronic de cronometrare cu cipuri de unică folosință .  

III.6.2. Cronometrarea se va face la secunda. In cazul in care doi concurenti ajung in acelasi timp la finish, unul va 

primi locul X, iar celalalt locul X+1 in mod aleator.  

III.6.3. Clasamentul va fi alcatuit pe baza timpului brut, diferenta dintre momentul startului oficia l si trecerea liniei de 

sosire. 

III.6.4. Startul oficial va fi dat sâmbătă, 5 septembrie 2015, ora 18:30. 

III.6.5. În timpul alergării, fiecare participant trebuie să respecte regulile elementare de fairplay. Orice tentat ivă de 

agățare/intimidare a adversarilor va fi pedepsită cu secunde de penalita te (între 10 și 80 secunde) sau cu eliminare 

din competiție. 

III.6.6. În cazul în care unei persoane i se face rău/prezintă semne de amețeală/orice problemă, voluntarii și 

echipajele tehnice vor raporta în cel mai scurt timp comandamentul de organizare și echipajele med icale. 

III.6.7. După trecerea liniei de finish, concurenții vor primi medalia de finisher . 

III.6.08. Este strict interzisă participarea la acest eveniment în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor de orice 

fel. Organizatorii își rezervă dreptul de a elimina din competiție orice persoană care este suspectă și care poate p une 

în pericol siguranța generală a evenimentului și/sau siguranța celorlalți participanți.  

III. 6.09. Organizatorii nu sunt și nu vor fi responsabili pentru orice eveniment sau acțiune care are ca efect:  

a) accidentarea, loviri, vătămari sau decese ale participanților în timpul și ca urmare a desfășurării competiției;  

b) distrugerea sau pierderea oricaror bunuri sau obiecte personale ale oricarui concurent în timpul și ca urmare a 

desfășurării competiției; 

c) prejudicii, pagube, indiferent de natura acestora, sau orice pierderi materiale, suferite de către oricare concurent în 

timpul și ca urmare a desfășurării competitiei; 

d) întârzierea sau imposibilitatea de înscriere în competiție ca urmare a unor defecțiuni tehnice ale site-ului oficial 

independente de voința organizatorilor; 

e) imposibilitatea de a accesa site-ul competiției ca urmare a unor motive tehnice independente de voința 

organizatorilor. 

 

IV. PREMIILE 

Va fi premiată fiecare categorie. Premiile constau în cupe, diplome și produse. Pentru evitarea oricărui dubiu, criteriul 

de acordare a premiilor vizează abilitățile și perspicacitatea concurenților man ifestate în timpul competiției. 

 



V. ALTE DISPOZIȚII 

V. 1. Păstrarea curățeniei în zona de Start, Finish, traseu este obligatorie. 

V.2. Organizatorii vor comunica pe site-ul oficial, precum și direct, fiecărui participant (e-mail/telefon) regulile interne 

de ordine și securitate. Respectarea acestora este obligatorie. Orice abatere, în funcție de  gravitatea acesteia va fi 

sancționată de către organizatori cu: 

a) avertisment 

b) penalizări 

c) eliminare din competiție 

V.3. Manifestările lipsite de fairplay la adresa participanților la acest eveniment sportiv sunt interzise. În cazul în care 

vor fi constatate, ele vor fi sancționate conform art. VI.2. 

V.4. Prezentul Regulament poate suferi modificări, actualizări. Acestea vor fi anunțate pe pagina oficială a 

evenimentului și/sau pe celelalte canale de comunicare: facebook, twitter, newsletter, telefo n. 

V. 5. Ca efect al înscrierii în competiție pe site-ul oficial fiecare dintre concurenți își exprimă acordul în mod expres și 

neechivoc pentru prelucrarea de către organizatori a datelor lor cu caracter personal. Organizator ii garantează 

confidențialitatea acestor date și își rezervă dreptul de a folosi aceste date doar în scopul desfășurării de activități în 

legătură cu desfășurarea competiției. 

VI. DISPOZIȚIE FINALĂ 

Toți participanții, organizatorii și partenerii au în vedere, prin acest eveniment atingerea unui inalt grad de sportivitate, 

o competiție în care să primeze fair-playul și voia bună. 

 


