DHL CARPATHIAN MARATHON 2022
Cheile Grădiștei - Fundata Resort, Brașov, ROMÂNIA
GHIDUL CURSEI

Introducere
Ajuns la a XI-a ediție în 2022, DHL Carpathian Marathon oferă o experiență memorabilă atât
participanților competitivi cât și alergătorilor începători. Evenimentul este programat pe data de
18 iunie 2022.
Pe întreaga durată a evenimentului, gazda pentru Race Village este complexul Cheile Grădiștei
Fundata Resort, județul Brașo. Află detalii despre cum ajungi acolo dând click aici.
Află toate informațiile prin intermediul website-ului oficial, https://www.maratondhl.ro/.

Specificații generale
Regulamentul evenimentului
Te rugăm să te asiguri că citești, înțelegi și ești de acord cu toate documentele oficiale cu privire la
înscrierea și participarea la eveniment. Înscrierea în cursă prespune consimțământul implicit
asupra regulilor cursei, termenilor și condițiilor de participare descrise în Regulamentul oficial și a
indicațiilor oferite în acest ghid. Regulamentul oficial poate fi descărcat aici: link descărcare.
Starea de sănătate
Este responsabilitatea fiecărui concurent să se asigure că este într-o stare bună de sănătate pentru
a participa la eveniment și că are un nivel corespunzător de pregătire fizică. Alegând să se înscrie
în concursul DHL Carpathian Marathon, participanții își asumă întreaga răspundere în ceea ce
privește starea de sănătate pe tot parcursul participării la eveniment. Vă recomandăm să efectuați
un control medical amănunțit înainte de eveniment care să ateste că sunteți apt pentru efort fizic.
Riscul neefectuării acestui control medical îi revine în totalitate fiecărui participant sau, în cazul în
care participantul este minor, riscul revine parinților/tutorilor legali.
Parcarea
Locurile de parcare în Race Village sunt limitate. Deși ne-am luat măsuri pentru a asigura
suficiente locuri de parcare, avem rugămintea să veniți cât mai grupați în mașini și să vă luați
suficient timp pentru a parca și apoi a vă pregăti pentru cursă.
În ziua de concurs, parcarea în complexul Cheile Grădiștei Fundata este gratuită în cazul în care
accesați complexul înainte de ora 9.00. Dupa această oră, accesul în complex este taxat cu 20 de
lei pentru o mașină.
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Ridicarea numărului de concurs / Înregistrarea
Alergătorii care nu și-au ridicat deja pachetele de participare și numerele de concurs le pot ridica
de la Info & Registration Office, din Race Village, conform programului oficial afișat pe website-ul
oficial.
Vă rugăm să aveți pregătite (completate și semnate) declarațiile pe proprie răspundere, care pot fi
descărcate de aici: Adult | Părinte / Tutore.
Căpitanii de echipă sunt rugați să predea toate declarațiile membrilor din echipa pe care o
reprezintă, pentru a eficientiza astfel întregul proces de ridicare a numerelor de concurs.
Utilizarea corectă a numarului de concurs
Vă rugăm să nu îndoiți numărul de concurs și să îl purtați pe toată durata competiției pe piept,
vizibil. Orice altă modalitate de a purta numărul de concurs poate influența funcționalitatea cipului de cronometrare și implicit poate invalida rezultatul final.
Acces
În vreme ce susținătorii se vor putea bucura de multe dintre facilitățile și serviciile evenimentului,
unele zone sau servicii vor fi disponibile doar pentru alergători (Ex: Masajul de recuperare).
Alergătorii vor putea accesa aceste zone pe baza numărului de concurs primit la Înregistrare. Vă
rugăm să purtați numărul de concurs pe toată durata evenimentului.
Ședința tehnică
Ultimele informații despre trasee vor fi comunicate în cadrul ședinței tehnice, care va avea loc
chiar înainte de startul cursei. Te rugăm să asculți cu atenție și să urmezi indicațiile oferite în
cadrul ședinței tehnice.
Echipament
Este foarte important să te pregătești corespunzător, cu echipament sportiv adecvat alergării pe
teren accidentat (trail run) și să ai la tine un telefon încărcat, pe care să îl sigilezi / protejezi
împotriva umidității. De asemenea, îți recomandăm să ai la tine un dispozitiv GPS pe care să încarci
hărțile traseelor (GPX/KML) ce urmează să fie expediate prin e-mail, cu aproximativ 2 zile înainte
de startul cursei. Dacă nu ai primit hărțile în formatele GPX/KML, le poți solicita la Info &
Registration Office.
Postarea traseelor pe orice platformă este strict interzisă dat fiind statutul unora dintre drumurile
traversate (zone protejate, domenii private, etc.).
Toți alergătorii trebuie să poarte la ei o pelerină de ploaie pe parcursul cursei. Recomandăm să
citești articolele oferite pe website-ul oficial, în secțiunea de Pregătire.
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Așezarea la start. Timpii de Start. Procedura de Start
Vă rugăm să fiți prezenți în aproprierea liniei de start cu cel puțin 25 de minute înainte de startul
cursei și să urmați indicațiile din zona de start pentru a vă încadra corespunzător în zona aferentă
traseului pe care v-ați înscris. Alergătorii trebuie să pătrundă în zonele de Start iar odată intrați nu
mai pot părăsi zona.
Timpul Oficial de Start / procedura de cronometrare este “Chip Time”. Va fi luat în considerare
timpul efectiv (net) al fiecărui participant, din momentul trecerii peste pragul de cronometrare la
start, până în momentul trecerii pragului de cronometrare la finish.
Vor pleca pe traseu, cu starturi separate începând cu ora 10:30, la interval de câteva minute,
alergătorii de pe traseul Semimaraton 21k, urmați de cei de pe traseul Maraton 42k și apoi de
primul val de alergători de pe traseul de Ștafetă 7k. Startul curselor pentru copii are loc la ora
16:30. Vă rugăm să consultați programul oficial de pe website-ul evenimentului: click aici.
Orice deviere de la procedura de start va fi anunțată în cadrul ședinței tehnice.
Schimbul de ștafetă
Toți participanții la probele de ștafetă 6 x 7 km și 3 x 7 km vor avea de parcurs, pe rând, unul câte
unul, același traseu tip buclă, în lungime de 7 km, având startul și sosirea în baza de biatlon din
Race Village. Schimbul de ștafetă se realizează în imediata vecinătate a liniei de start/sosire, într-o
zonă special amenajată. Concurenții care așteaptă să primească ștafeta trebuie să respecte
indicațiile arbitrului de start și să nu împiedice în niciun fel predarea de ștafetă ale celorlalte
echipe aflate în competiție. Predarea de ștafetă presupune predarea brățării de cronometraj către
următorul membru al echipei. Brățara de cronometraj trebuie să fie purtată conform
instrucțiunilor, respectiv prinsă de gleznă cu ajutorul sistemului pe bază de arici.
Atenție! Nu contează ordinea în care alergătorii dintr-o echipă plecă în cursă. Nu se va cronometra
timpul individual, parcurs de fiecare membru al unei echipe ci doar timpul total / final al echipei.

Timpi limita de parcurgere a traseelor
Timpii limita sunt disponibili în acest ghid, în secțiunea descrierii tehnice a traseelor.
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Timpii limita de parcurgere a traseelor vor fi stabiliți în funcție de lungimea fiecărui traseu și
caracteristicile traseului. Timpii limită pot fi modificați pentru a permite desfășurarea
evenimentului în condiții de siguranță. Orice variație va fi comunicată în timpul ședinței tehnice,
înainte de startul cursei. În cazul în care un alergător termină cursa după timpul maxim permis, va
fi clasat ca DNF (did not finish).
Suplimentar, pot fi alocați timpi limită intermediari în anumite puncte de pe traseu. Orice
alergător care nu va atinge punctele care au alocați timpi limită sau care nu pare să poată atinge
aceste puncte, în opinia avizată a arbitrilor, va fi oprit din a continua cursa, va fi rugat să
părăsească traseul și va fi clasat ca DNF (did not finish). Această procedură are ca singur scop
asigurarea siguranței participanților și a echipajelor care asistă cursa.
Refuzul de a se opri din cursă și a se retrage de pe traseu poate pune în pericol atât participantul
cât și echipele de salvare și membri ai echipei de organizare. Refuzul de retragere de pe traseu
conduce la descalificarea automată a participantului, organizatorul nefiind nicicum responsabil din
acel moment de siguranța participantului. Dacă un participant refuză să se oprească din cursă în
ciuda indicațiilor arbitrilor iar în urma acestei decizii are loc o operațiune de salvare sau de
intervenție pentru evacuarea participantului de pe traseu, costurile aferente acestei intervenții vor
fi suportate de participant și imputate acestuia. De asemenea, într-o astfel de situație,
participantul devine direct responsabil în legătură cu orice accidentare suferită de un membru al
echipei de organizare survenite în timpul operațiunilor de salvare și/sau evacuare a
participantului.
Drumuri publice și trasee turistice
DHL Carpathian Marathon va oferi o variațiune mare de peisaje și va cuprinde un nivel înalt de
libertate de alergare. Totuși, vom traversa unele drumuri pe care pot circula turiști, vehicule și
uneori animale. Te rugăm să le asiguri întrega ta considerație și să dai prioritate acolo unde este
cazul.
Mai mult decât atât, uneori traseele vor intersecta drumuri publice. Te rugăm să înțelegi că
blocajul traficului nu este întotdeauna posibil și că este indicat să respecți întotdeauna legile de
circulație în aceaste situații.
Puncte de Alimentare și Hidratare
Te rugăm să te asiguri că ești corect hidratat pe întreaga durată a evenimentului și că îți vei
planifica rezervele de apă corespunzător. Recomandăm să citești articolele oferite pe website-ul
oficial, în secțiunea de Pregătire.
Poziționarea Punctelor de Alimentare (PA) și Hidratare (PH) pe traseu este disponibilă în acest
ghid, în secțiunea descrierii tehnice a traseelor. Toate Punctele de Alimentare vor avea disponibile
apă, băutură pentru sportivi și o gamă variată de alimente: o selecție largă de fructe, glucoză, etc.
Punctele de Hidratare vor avea disponibile apă și băutura pentru sportivi.
Te rugăm să ai în vedere că, pentru a-ți oferi cel mai mare nivel de confort, am plasat aceste
puncte inclusiv în zone care sunt foarte dificil de aprovizionat. Te rugăm să arăți respect pentru
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ceilalți alergători și să folosești produsele furnizate în mod responsabil.
Tombola evenimentului
Toți alergătorii înscriși în cursele de 42k, 21k și Ștafetă vor participa automat la tombola
evenimentului, care va avea loc după festivitatea de premiere. Tragerea la sorți va avea loc
conform programului oficial și este adresată doar celor prezenți la fața locului, titulari ai numărului
de concurs extras. Tragerea la sorți folosește pagina web www.random.org. Premiile sunt
disponibile aici.
Comportament
Ne așteptăm ca toți alergătorii să arate un comportament fair-play în toate momentele cursei și că
nu vor folosi un limbaj injurios sau abuziv, că vor fi respectuoși față de oficiali și că nu vor încălca
Regulamentul competiției.
Următoarele acțiuni sunt în mod specific interzise și pot duce oricând la descalificarea din cursă:
• Aruncarea pe traseu a sticlelor de apă sau ambalajelor;
• Participarea fără număr prins vizibil în față;
• Utilizarea unui mijloc de transport pe durata cursei;
• Devierea de la traseul oficial; și/sau
• Fumatul în oricare punct de pe traseu.
Siguranța pe traseu și Urgențe
Orice tip de urgență poate fi semnalată direct către oficiali prin intermediul numerelor de telefon
de urgență. Numerele de urgență vor fi imprimate pe numerele de concurs.
Intervenții medicale vor fi disponibile în Race Village. Traseul va fi supervizat de către echipe
specializate de salvamontiști.
Sprijinirea participanților
Niciun fel de asistență din exterior, inclusiv asistența fizică, nu este premisă în nicio situație din
partea oricărei persone care nu este la rândul ei participant sau care nu face parte din echipa
oficială de organizare.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Race Village
Pe întreaga durată a evenimentului, gazda pentru Race Village va fi complexul Cheile Grădiștei –
Fundata Resort, o stațiune montană și o bază sportivă unică în România, având un standard de
nivel olimpic. Multiple competiții internaționale au fost găzduite de acest resort. Complexul este
localizat pe un platou care oferă o panoramă spectaculoasă către munții Piatra Craiului și Bucegi.
În Race Village participanții vor avea acces la o gamă largă de servicii, descrise mai jos.
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Info & Registration Office
Centrul de Informare & Înregistrare – Info & Registration Office este punctul de referință oricând
ai întrebări la care nu găsești răspuns prin intermediul website-ului oficial sau al prezentului Ghid.
Echipa din Info & Registration Office este pregătită să îți ofere sprijin în a rezolva orice situație cu
care te confrunți. Info & Registration Office-ul este de asemenea locul de unde îți vei putea ridica
numărul de concurs / kitul individual de participare, conform programului oficial.
Garderoba
Garderoba va fi organizată la etajul 1 al clădirii în care este localizat Info & Registration Office.
Dacă folosiți Garderoba, vă rugăm ca pachetul lăsat să fie cât mai redus ca dimensiuni și greutate,
astfel încât să încapă în punga special destinată pentru depozitare, cu dimensiuni 45 cm x 35 cm și
maximum 3 kg. Ne rezervăm dreptul de a refuza pachete care depășesc aceste caracteristici fizice.
Capacitatea de depozitare fiind limitată, nu vor fi acceptate la garderoba mai mult de 200 pachete.
Pasta Bar / Catering
După finalizarea cursei, vă așteptăm la Pasta Bar organizat în centrul Race Village-ului, unde veți
putea servi o delicioasă porție de paste oferite de Barilla cât și alte produse din partea
sponsorilor evenimentului. Vă rugăm să aveți la voi voucherul oferit alături de medalia de
Finisher, după trecerea liniei de Sosire.
În eventualitatea în care condițiile meteo nu vor permite să respectăm locația amintită mai sus, vă
vom direcționa către o locație alternativă, protejată de ploaie.
Fizioterapie / masaj
Echipa de specialiști “Terapie pentru miscare” va fi disponibilă pentru a accelera pe cât posibil
procesul de refacere de după efort, folosind cele mai bune tehnici din domeniu. Serviciul de
fizioterapie va fi disponibil până la ora 18:00. Dat fiind că serviciul este oferit gratuit, se va aplica
principiul “primul venit – primul servit”. Nu se pot face rezervări pentru aceste servicii.
Coffee Zone by Julius Meinl
Bucură-te de atmosfera evenimentului, socializează, relaxează-te și savurează o delicioasă cafea
Julius Meinl, în zona special amenajată în centrul Race Village-ului.
Chill-Out Zone / Zona de relaxare
O zonă specială de relaxare va fi disponibilă în Race Village pentru alergători și susținători. Dacă
vrei să te relaxezi după cursă sau să interacționezi cu ceilalți participanți, acesta este locul pe care
trebuie să îl vizitezi. În Chill-Out Zone va fi organizat Pasta Bar și tot aici vor fi afișate rezultatele
oficiale ale evenimentului. Pe lângă zonele de interes menționate mai sus, aici veți avea acces la
zona cu activări ale sponsorilor și partenerilor evenimentului: Gold Nutrition, Infinity Run,
Asociația Magic, DHL Express CIS, Medlife.
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Asistența medicală by Medlife
În Race Village, în imediata apropiere a liniei de Sosire, va fi disponibil un punct medical fix
deservit de un medic specialist. Intervențiile standard și consultații obișnuite sunt disponibile în
această zona până la ora 19:00.
Ziua Sportului Paralimpic by Kaufland
Participă la activități sportive alături de sportivii paralimpici, află-le povestea și dorința de a
reprezenta cu succes România la Jocurile Paralimpice. Participă la atelierele sportive organizate în
Race Village pe parcursul zilei: tenis de masă, tir cu arcul, tenis de camp (pe teren redus), climbing.
Implică-te și fii alături de sportivii paralimpici în această zi specială!
Te rugăm să consulți harta zonei, mai jos, pentru a identifica punctele importante pentru tine. În
cazul în care vom întâmpina condiții meteo nefavorabile în ziua cursei, anumite activități pot fi
repoziționate. Vă rugăm să urmați semnele indicatoare din Race Village.
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Traseele
Traseele vor fi curățate și marcate complet cu o zi înaintea cursei. Traseele pot suferi modificări
marginale în încercarea de a oferi cele mai intense dar și cele mai sigure momente de alergare
montană, în timp ce acordăm atenție și mediului înconjurător. În condiții normale, diferențele nu
vor depăși +/- 5%. Te rugăm să fii conștient că distanțele publicate sau anunțate pot fi diferite de
cele înregistrate pe dispozitivele personale. Există un număr mare de motive pentru care acest
lucru se poate întâmpla: diferențe de tehnologie, setări personale, etc.
Accesul pe trasee în afara concursului este strict interzis dat fiind statutul unora dintre drumurile
intersectate (arii protejate, domenii private, etc.).
Traseele pot fi modificate substanțial în cazul în care este necesar acest lucru din motive de
siguranță. Aceste modificări vor fi anunțate în cadrul ședinței tehnice ce va avea loc înainte de
startul cursei.
Marcajul traseului
Pe traseu vei fi ghidat de următoarele marcaje:
• Marcaje de vegetație: bandă de marcaj de culoare alb și rosu;
• Țăruși de semnalizare;
• Puncte de vopsea reflectorizantă (Verde pentru 42k și 21k; Roz pentru Ștafete; Albastru
pentru Kids Races).
Dacă nu ai întâlnit niciun marcaj vreme de maximum 300 metri, este probabil să nu mai fii pe
traseul corect. Te rugăm să te întorci la ultimul punct marcat și să găsești traseul corect.
Detaiile traseului
Traseele încep și se încheie în Race Village, Cheile Grădiștei – Fundata Resort.
Puncte de alimentare și hidratare
>Maraton 42k: PA 1 (km 6), PA 2 (km 11), PA 3 (km 17), PH 1 (km 21), PA 1 (km 27), PA 2 (km 32),
PA 3 (km 38)
>Semimaraton 21k: PA 1 (km 6), PA 2 (km 11), PA 3 (km 17)
>Ștafetă 7k: PA 4 (km 4,5)
Timpi limită
>Maraton 42k: Intrarea în a 2-a tură nu este permisă după ora 14:30 (4 ore după start); Finish (8
ore 30 minute)
>Semimaraton 21k: Finish (8 ore)
>Ștafetă: ultima plecare pe traseu este permisă până la ora 17:00
9

10

11

