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1. Despre competiţie 

DHL Carpathian Marathon (denumit în continuare „Competiţia" sau „Evenimentul") este un concurs de 
alergare montană („trail run”), organizat în zona Carpaţilor Meridionali – Munţii Leaota şi Bucegi, destinat 
participanţilor cu orice nivel de pregătire fizică prin cursele variate pe care le oferă. Evenimentul îşi propune să aducă 
la start alergători de toate vârstele, începători sau sportivi cu experienţă.  

DHL Carpathian Marathon are caracter caritabil, susținând cauza sportivilor paralimpici. 
Evenimentul se va desfaşura sâmbătă 18 iunie 2022, între orele 7:30 – 19:00, având startul şi sosirea 

în incinta bazei de biatlon din staţiunea Cheile Grădiștei Fundata (denumită şi „Race Village”), jud. Brașov (GPS 
45.453381, 25.300852).  

Programul evenimentului va fi afișat pe site-ul oficial www.maratondhl.ro  
 

2. Organizator 

Organizatorul concursului este Asociaţia Clubul Sportiv MPG (referită în continuare ca „MPG” sau „Organizatorul” 
sau „Organizatorii”). Pentru a oferi participanţilor o experienţă de calitate, Organizatorul va colabora pentru 
implementarea evenimentului cu Media Production Group SRL şi MTB Academy. 

 
3. Aplicablitatea Regulamentului 

Regulile descrise în prezentul Regulament se intenţionează a fi definitive şi finale. Niciun alt set de reguli 

aparţinând oricărei entităţi sau organizaţii tutelare (spre exemplu regulile Federaţiei Romane de Atletism) nu vor fi 

aplicabile dacă aplicabilitatea lor nu este menţionată în mod explicit în prezentul Regulament.   

Regulile din prezentul Regulament pot fi amendate şi modificate în orice moment de către organizatori. Versiunea 

acestor reguli valabilă în preziua Evenimentului va rămâne validă până la finalul Evenimentului. Orice abatare de la 

Regulament va avea ca rezultat o avertizare oficială sau o penalizare, care poate include chiar şi descalificarea 

participantului. 

Interpretarea regulilor de către Directorul Competiţiei sau de către Comitetul de Organizare a Competiţiei este 

finală şi obligatorie pentru toţi participanţii înscrişi în Competiţie. 

 
4. Dreptul de participare 

Evenimentul este deschis tuturor sportivilor amatori sau de performanţă, care participă în nume propriu sau 

reprezentând companii din România înscrise în competiţie.  

Participanţii trebuie să aibă vârsta de cel puţin 19 ani pentru proba de Maraton şi minim 16 ani pentru cea de 

Semimaraton. Alte limitări privind vârsta sunt specifice fiecărei probe în parte, conform tabelului următor:  

Probă Distanță Vârstă 

Maraton 42 Km Vârstă minimă: 19 ani 

Semimaraton 21 Km Vârstă minimă: 16 ani 

Ștafetă 6 x 7 km  7 Km Vârstă minimă: 14 ani 

Ștafetă 3 x 7 km  7 Km Vârstă minimă: 14 ani 

Copii - Kids Race 1K 1 Km Vârstă între 12 şi 13 ani 

Copii - Kids Race 500m 500 m Vârstă între 9 şi 11 ani 

Copii - Kids Race 250m 250 m Vârstă între 5 şi 8 ani 

Vârsta unui alergător este determinată prin diferenţa dintre anul curent (2022) şi anul naşterii lui. Exemplu de 

calcul: un alergător născut în anul 1985 se consideră ca are vârsta de 37 ani = 2022 - 1985. 

Participarea la competiţie presupune o stare adecvată de sănătate şi cunoaşterea condiţiilor în care are loc 

evenimentul, descrise în prezentul Regulament. Toți participanții cu vârsta de peste 18 ani vor semna o Declarație pe 

proprie răspundere, iar în cazul tinerilor cu vârsta până în 18 ani se va prezenta obligatoriu Declarația semnată de 

părinte sau de tutorele legal. Ambele declarații pot fi descărcate de pe website-ul oficial. 
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5. Probe de concurs. Curse / Categorii de premiere. 

În această competiţie sunt disponibile 7 probe: maraton 42 km, semimaraton 21 km, ștafetă 6 x 7 km, ștafetă 3 x 

7 km, copii 1 km, copii 500 m şi copii 250 m. 

Participanții se pot înscrie la o singură probă, corespunzătoare vârstei lor.  

Pentru fiecare probă se determină mai multe clasamente, respectiv sunt definite mai multe curse sau categorii de 

premiere, conform tabelului următor: 

 Probă Distanță Curse / Categorii de 

premiere (*) 

Participare 

Maraton 42 Km M/F: 19-29, 30-39, 40-49, 

peste 50 ani 

M/F: OPEN 

Individual 

Semimaraton 21 Km M/F: 16-18, 19-29, 30-39, 

40-49, peste 50 ani 

M/F: OPEN 

Individual 

Ștafetă 6 x 7 km  7 Km M/F/Mixt: 14-18, 19-39, 

peste 40 ani 

* Categoria 14-18 ani este deschisă echipelor de 6 

persoane care au în componenţa lor doar 

alergători cu vârste sub 18 ani 

* Încadrarea unei echipe la categoria 19-39 sau 

40+ ani este dată de vârsta celui mai tânar 

alergător din echipă 

Ștafetă 3 x 7 km  7 Km M/F/Mixt: 14-18, 19-39, 

peste 40 ani 

* Categoria 14-18 ani este deschisă echipelor de 3 

persoane care au în componenţa lor doar 

alergători cu vârste sub 18 ani 

* Încadrarea unei echipe la categoria 19-39 sau 

40+ ani este dată de vârsta celui mai tânăr 

alergător din echipă 

Copii - Kids Race 1K 1 Km M/F: 12-13 ani Individual 

Copii - Kids Race 500 

m 

500 m M/F: 9-11 ani Individual 

Copii - Kids Race 250 

m 

250 m M/F: 5-8 ani Individual 

Notă: M / F = Masculin / Feminin 
  

(*) În cazul în care într-o categorie de vârsta se vor înscrie mai puţin de 3 participanţi / echipe, categoria va fi 

unită împreună cu categoria de vârstă imediat inferioară şi cronometrată împreună cu aceasta, formând astfel o noua 

categorie unică. 

În situaţia în care nici după unirea tuturor categoriilor de vârstă pentru același gen (M, F sau Mixt) nu este atins 

numărul minim de 3 participanţi / echipe, cursa va fi automat considerată ca fiind necompetitivă şi nu se vor acorda 

premii pentru aceasta. 

 
6. Premii 

Pentru fiecare Cursă / Categorie de premiere vor fi acordate premii pentru locurile 1 – 3. Structura şi conţinutul 

premiilor vor fi anunţate pe site-ul evenimentului www.maratondhl.ro. 

Premiile anunţate pe site nu obligă câștigătorii acestora la plata vreunor taxe şi impozite, sarcina achitării 

acestora, dacă există, revenind în totalitate organizatorilor. 
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7. Trasee 

Participanții la DHL Carpathian Marathon au mai multe opţiuni de traseu, de lungime diferită, în funcţie de probă: 

42 km (maraton), 21 km (semimaraton), 7 km (ștafetă), 1 km, 500 m şi respectiv 250 m (copii). Toate traseele sunt tip 

buclă, având punctul de plecare şi cel de sosire în același loc, respectiv baza de biatlon din staţiunea Cheile Gradiștei 

Fundata. Din motive de siguranță, traseele vor fi expediate tuturor participanţilor în format gpx în săptămâna 

concursului.  

Distanța reală a fiecărui traseu poate fi diferită decăt cea publicată sau anunţată. 

Traseul pe care se vor deplasa copii participanţi la Kids Race utilizează pista de biatlon şi căile de acces din Race 

Village. Traseul de ștafetă în lungime de 7 km utilizează atât pista de biatlon cât şi drumuri forestiere şi poteci din 

imediata vecinătate a staţiunii Cheile Gradiștei Fundata. Traseele pentru maraton şi semimaraton utilizează un mix de 

drumuri forestiere, poteci de munte şi drumuri publice locale, în cea mai mare masură neasfaltate. 

Participanţii trebuie să urmeze întotdeauna traseul oficial, să asculte indicaţiile arbitrilor de pe traseu şi să nu 

folosească scurtături sau orice măsuri asemanătoare. Este responsabilitatea participanţilor să urmeze îndeaproape 

traseul oficial. 

Participanţii care părăsesc traseul, oricare ar fi motivul, trebuie să revină pe traseu prin acelaşi punct prin care au 

ieşit. 

Organizatorii vor obţine aprobări pentru trecerea participanţilor pe traseele comunicate doar pentru ziua 

Competiţiei şi doar pentru scopul acestei Competiţii. Participanţii nu trebuie să presupună în niciun fel că există vreun 

drept explicit sau implicit obţinut de către organizatori de la autorităţile locale sau de la proprietarii de terenuri, ca un 

participant să acceseze traseele în afara Competiţiei. Niciun participant nu are dreptul să intre pe terenuri care nu 

sunt deschise publicului, în niciun moment al anului, chiar dacă fac parte din unul sau mai multe dintre traseele 

Evenimentului. 

Competiţia va avea loc de-a lungul unui mix de terenuri private şi publice. Este responsabilitatea participanţilor să 

respecte prevederile Codului Civil al României în ceea ce priveşte utilizarea drumurilor publice (exemplu: deplasarea 

pe partea dreaptă a drumului). Nerespectarea acestora poate duce la descalificarea participantului. 

Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula / opri competiţia dacă aceasta nu se poate 

desfășura în condiţii de siguranţă. 

 
8. Înscrierea în competiţie 

Pentru a participa la ediţia 2022 a evenimentului DHL Carpathian Marathon concurenții trebuie să efectueze doua 

operaţiuni: (1) înscrierea pe site-ul oficial www.maratondhl.ro şi (2) validarea înscrierii prin achitarea taxei de 

participare. Informaţiile privind taxa de participare sunt prezentate pe site-ul evenimentului.  

 

Operaţiunea de înregistrare la competiţie presupune 2 paşi:   

 
Pasul 1 – Completarea online a formularului de înregistrare şi plata taxei de participare 

Înscrierile online sunt prin intermediul site-ului www.maratondhl.ro.  

Plata taxei de participare poate fi realizată astfel: 

- Online, prin intermediul PayU, imediat după completarea formularului de înscriere. Înscrierea va fi automat 

validată (confirmată) de către PayU; 

- Transfer bancar prin Ordin de plată (plata la casieria unei bănci sau prin transfer electronic). Pentru a finaliza 

înscrierea este necesară transmiterea unei copii după dovada plăţii pe adresa events@mpg.com.ro şi solicitarea 

validării înscrierii. 

 

Pentru a achita direct în contul organizatorilor se vor utiliza următoarele date pentru transfer bancar sau plata la 

casieria unei bănci: 
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Asociaţia Clubul Sportiv MPG, CUI: 34882970 

  CONT: RO86 RNCB 0280 1471 7617 0004 

Banca: BCR – Sucursala Dorobanţi 

  

Înscrierea în competiţie este considerată validată (confirmată) doar după realizarea plăţii taxei de participare şi 

confirmarea ei în sistem.  

 
Pasul 2 – Ridicarea numărului de concurs cu cip-ul de cronometrare şi a kitului de participare 

Participanţii înscrişi şi validaţi în cursele de Semimaraton 21k, Maraton 42k şi Ștafete 7k înainte de 30 mai vor 

primi pachetele de concurs prin curier DHL, la adresa introdusă în formularul de înscriere. Toţi ceilalți alergători vor 

putea să îşi ridice pachetele de concurs din Race Village Info & Registration Office, conform programului oficial. Kitul 

include tricoul oficial al evenimentului, diverse informaţii şi produse oferite de sponsorii evenimentului. 

Procedura ridicării numărului de concurs și a cipului de cronometrare va fi comunicată pe site-ul 

www.maratondhl.ro 

Purtarea numărului de concurs și a cipului de cronometrare la competiţie este obligatorie, în absenţa acestuia 

participantul neputând fi detectat de sistemul electronic de cronometrare. Absenţa numarului de concurs atrage după 

sine descalificarea din competiţie. Un alergător care nu poartă numarul de concurs asupra sa îşi asumă implicit faptul 

de a nu fi considerat ca făcând parte din eveniment, organizatorul nefiind responsabil pentru siguranţa sa pe traseu. 

 
9. Declaraţia pe proprie raspundere 

Participarea la DHL Carpathian Marathon se poate face numai în baza unei Declaraţii pe proprie răspundere 

semnate de participant, din care să rezulte că acesta participă la această competiție pe proprie răspundere, că a luat la 

cunoștință conținutul regulamentului competiției, că este apt din punct de vedere medical, că nu suferă de boli care 

să-i pună viața în pericol, că a consultat un medic specialist anterior competiţiei, că are cunoștință despre condițiile şi 

traseul competiției, și că îşi însușește în totalitate cele declarate sub semnătură privată. 

Tinerii cu vârsta până în 18 ani (18 ani neîmpliniți la momentul startului) vor prezenta obligatoriu Declaraţia 

semnată de părinte sau de tutorele legal. Participanții minori se pot înscrie şi pot participa în competiţie doar prin 

acceptarea de către parinți sau tutori a tuturor riscurilor prezentate în  actualul Regulament. 

Toți participanții trebuie să aibă în posesie un act de identitate valid. 

 

În cazul ștafetei, capitanul de echipă trebuie să predea Declaraţiile semnate de toți membri echipei, însoțite de 

copii xerox de pe CI ale acestora. 

 

Participarea la competiție implică cunoașterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului 

Regulament. Prin aceasta, participanţii recunosc implicit că au luat la cunostinţă şi înteleg pe deplin riscurile inerente 

pentru o competiţie de alergare montană indicate şi sunt de acord să şi le asume, printre aceste riscuri numărându-se: 
 

• echipamentul de concurs şi bunuri personale: pierdere, furt, distrugere, uzare;  

• sanătate (accidente ce pot apărea înainte, în timpul sau după competiţie): leziuni, fracturi, infarct, epuizare, șoc 
anafilactic, deces;  

• vreme (cazuri extreme de vreme): ploaie, caniculă, furtună, grindină, vânt, fulgere;  

• teren (zone periculoase de pe traseu): zone cu noroi, schimbări bruște de direcţie;  

• întalnirea cu alţi participanţi în trafic: animale, ATV-uri, ambulanţe, maşini de pompieri şi maşini de poliţie aflate 
în misiune;  

• altele: accidente provocate de alţi concurenți. 
 

Prin înscrierea lor în concurs, participanţii consimt că, în cazul apariţiei unei situaţii nedorite în timpul participării 

la competiţia DHL Carpathian Marathon, inclusiv accidentări, să nu formuleze nicio pretenţie sau plângere împotriva 

organizatorilor evenimentului sau partenerilor acestuia. 
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Prin înscrierea la evenimentul DHL Carpathian Marathon, participanţii confirmă implicit citirea, înţelegerea, 

exprimarea acordului şi respectarea Regulamentului concursului,  precum şi respectarea tuturor indicaţiilor 

organizatorilor şi a reprezentanţilor organizatorilor, în timpul evenimentului. 

 
10. Transferul la o alta cursă 

Orice solicitare de transfer la o altă cursă din cadrul evenimentului trebuie să fie făcută  înainte de data de 1 iunie 

2022 şi trimisă prin intermediul paginii oficiale de Contact. Acceptarea transferului NU va avea loc dacă cursa pentru 

care se face solicitarea nu mai are locuri disponibile. O taxă adiţională de procesare a transferului poate să fie aplicată, 

în funcţie de modificările necesar a fi făcute în sistem. Drept consecinţă a transferului, orice element personalizat 

parte a pachetului de participare, cum ar fi numărul de concurs, va fi anulat şi înlocuit cu un element similar, 

nepersonalizat. 
 
11. Transferul înscrierii către un alergător neînregistrat 

Orice solicitare de transfer a înregistrării către un alergător neînregistrat trebuie să fie facută  înainte de data de 1 

iunie 2022 şi trimisă prin intermediul paginii oficiale de Contact. Dacă cererea este validată, o taxă nereturnabilă în 

valoare de 50 lei sau 10 Euro, după caz, trebuie să fie achitată pâna cel târziu la data de 4 iunie 2022 pentru ca 

procedura de transfer să aibă loc. Toate opţiunile extra vor fi transferabile doar ca parte dintr-o înscriere completă şi 

nu pot face obiectul unui transfer sub forma unor elemente distincte. Drept consecinţă a transferului, orice element 

personalizat parte a pachetului de participare, cum ar fi numărul de concurs, va fi anulat şi înlocuit cu un element 

similar, nepersonalizat. 
 
12. Anularea înscrierii 

Anularea unei înscrieri validate (taxa de participare a fost achitată) este posibilă doar în anumite condiţii stricte, 

astfel: 
a. Solicitarea privind anularea trebuie făcută  până cel tarziu la data de 10 mai 2022 („Data Limită”) şi trebuie 

trimisă prin intermediul paginii oficiale de Contact de pe site-ul www.maratondhl.ro. 
b. În cazul oricărei solicitari de anulare transmise dupa Data Limită taxa de participare nu se returnează, fiind 

considerată donație pentru cauza susținută de eveniment.  
c. Dacă solicitarea privind anularea a fost transmisă până cel târziu la Data Limită, organizatorul va returna 

participantului 50% din valoarea taxei de participare achitate, diferenţa fiind donată catre cauza caritabilă. 

Taxa de înscriere achitată pentru ediţia din 2022 a DHL Carpathian Marathon nu poate fi transferată pentru ediţia 

din 2023 a evenimentului, aceasta fiind destinată donaţiei către cauza caritabilă susţinută de eveniment. 

  

Dacă organizatorul evenimentului anulează o înscriere sau descalifică un participant drept consecință a încălcării 

flagrante ale regulamentului concursului, taxa de participare nu se va returna, fiind donată către cauza caritabilă.  

 

Prin înscrierea în competiție, toți participanții acceptă implicit că în cazul excepțional care obligă organizatorii să 

anuleze evenimentul, din motive independente de voinţa organizatorilor, pentru siguranţa participanților, taxele de 

participare nu vor fi returnate. 

  
13. Cerinţe medicale 

Este responsabilitatea fiecărui concurent să se asigure că este într-o stare bună de sănătate pentru a participa la 

acest Eveniment şi că are un nivel corespunzător de pregătire fizică. Alegând sa se înscrie în concursul DHL Carpathian 

Marathon, participanţii îşi asumă întreaga răspundere în ceea ce priveşte starea de sănatate pe tot parcursul 

participării la eveniment. 

 

Prin prezentul Regulament, organizatorii concursului DHL Carpathian Marathon le aduc la cunoștinţă 

participanţilor necesitatea efectuării unui control medical amănunţit înainte de eveniment, cu o lună sau mai puţin 
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înainte de a ajunge la Competiţie, care să ateste că persoana în cauză e aptă pentru efort fizic. Riscul neefectuării 

acestui control medical îi revine în totalitate fiecărui participant sau, în cazul în care participantul este minor, riscul 

revine parinţilor/ tutorilor legali. 

 

Directorul Competiţiei are dreptul de a exclude din cursă un participant în baza stării sale medicale, indicată de 

către un medic oficial al Competiţiei sau un alt membru din personalul medical recunoscut de către organizatori. 

Decizia va fi considerată ca fiind finală. 

  
14. Startul în competiţie; şedinţa tehnică 

Fiecare probă va avea startul la o altă ora, conform programului oficial, disponibil pe site-ul competiţiei 

www.maratondhl.ro 

Careul de start se va deschide cu 15 de minute înaintea startului fiecărei probe, dacă nu se comunică altceva. 

Înaintea fiecărui start se va ţine o sedinţă tehnică de către Directorul Cursei, prin care acesta va transmite informaţii 

importante legate de starea traseului, timpii limită, măsuri de siguranţă pentru participanţi, etc. Participanții sunt 

obligaţi să fie atenţi şi să se asigure că au înțeles cele transmise, răspunderea privind nerespectarea indicaţiilor 

transmise în sedinţa tehnică revenind în totalitate acestora.  

Fiecare participant va pleca în cursă cu timpul indicat de sistemul de cronometrare la trecerea de către acesta 

peste covorul de la linia de start (CHIP TIME). Astfel, timpul de parcurgere a traseului va fi dat de diferenţa dintre 

indicaţia cronometrului oficial la trecerea liniei de sosire şi cea de la momentul trecerii liniei de start, în cadrul 

procedurii de start. Purtarea numărului de concurs care are lipit chipul de cronometrare pe spate este esenţială, în 

absenţa acestuia sistemul neputând să detecteze plecarea în cursă şi astfel catalogând automat concurentul ca DNS 

(„Did Not Start”). 

 
15. Schimbul de ştafetă 

Toți participanţii la probele de ştafetă 6 x 7 km şi 3 x 7 km vor avea de parcurs acelaşi traseu tip buclă, în lungime 

de 7 km, având startul şi sosirea în baza de biatlon din Race Village.  

Schimbul de ştafetă se realizează în imediata vecinătate a liniei de start/sosire, într-o zonă special amenajată. 

Concurenții care așteaptă să primească ştafeta trebuie să respecte indicaţiile arbitrului de start şi să nu împiedice în 

niciun fel predarea de ştafetă ale celorlalte echipe aflate în competiţie. 

Arbitrul de start poate penaliza un concurent şi echipa acestuia în situaţia în care constată că acesta 

obstrucţionează în mod repetat predarea de ştafetă de către celelalte echipe. 

 
16. Numerele de concurs; Identificarea concurenților 

Toți concurenții sunt obligaţi să poarte numerele de concurs la vedere, în fată, pe tricou. Este interzisă eliminarea 

sau modificarea cipului sau a numărului de concurs, în acest caz participantul riscând neînregistrarea în punctele de 

control de pe traseu şi/ sau finale, respectiv descalificarea. 

Numerele de concurs nu pot fi modificate sau alterate în niciun fel, incluzând tăierea, decuparea, lipirea de 

stickere sau îndepărtarea stickerelor existente. 

Participanţii nu pot avea mai mult de un număr de concurs (inclusiv chip-ul de cronometrare) în acelaşi timp şi nu 

pot schimba numărul de concurs cu niciun alt participant în timpul Evenimentului. Dacă un participant încalcă această 

regulă, va fi automat descalificat din Competiţie şi exclus din clasament. 

Niciun logo oficial al sponsorilor DHL Carpathian Marathon nu poate fi îndepărtat de pe numerele de concurs  şi 

nu poate fi obstrucţionat în niciun fel. 

 
17. Echipament obligatoriu 

 Urmatoarele echipamente sunt obligatorii pentru fiecare participant care va fi prezent la start: pantofi de alergare 

corespunzători pentru alergarea montană, echipament sportiv, număr de concurs (pus la dispoziţie de către 

organizator). 

http://www.maratondhl.ro/


   

 
 
18. Puncte de hidratare şi nutriţie 

DHL Carpathian Marathon străbate zone montane şi va expune participanţii unor condiţii meteo variate. 

Participanţii sunt responsabili să poarte la ei suficiente provizii pentru hidratare şi alimentare pe parcursul cursei. 

Organizatorii Competiţiei vor oferi pe traseu puncte de hidratare şi nutriţie aprovizionate complet, incluzând apă, 

băuturi izotonice, fructe şi alţi nutrienţi care să ajute la refacerea rezervelor de energie. Apa este destinată exclusiv 

hidratării. Nu se permite uzul excesiv de apă în niciunul dintre aceste puncte oficiale de hidratare. 

Amplasarea punctelor de hidratare şi nutriţie va fi comunicată pe website-ul evenimentului şi anunţată în cadrul 

sedinţei tehnice dinaintea startului în cursă.  

 
19. Asistenţa medicală la eveniment 

Asistenţa medicală la eveniment este asigurată atât de prezenţa unei salvari cu personal medical de specialitate, 

poziţionată în zona de start/sosire, cât şi de personal Salvamont specializat pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 

poziţionat pe traseu în punctele de control, puncte indicate pe harta traseului evenimentului. 

Atât înainte de începerea competiţiei cât şi pe parcursul acesteia, participanţii pot solicita asistenţă din partea 

personalului medical prezent la eveniment. Prin înscriere, participanţii îşi asumă o stare de sănătate corespunzătoare 

pentru participarea la eveniment. 

 
20. Accesul la zona de start. Posibilităţi de parcare şi de cazare. 

Accesul auto în staţiunea Cheile Gradiştei – Fundata Resort se face din DN 73F Moieciu de Jos – Moieciu de Sus, 

utilizând drumul ce pleacă de la Cheile Gradiştei – Moieciu Resort. Drumul naţional  DN 73F se bifurcă din DN 73 Bran 

– Rucăr în zona localităţii Moieciu de Jos. În staţiune există diverse zone amenajate de parcare.  

Pentru cei interesaţi, cazarea se poate face atât în staţiunea Cheile Gradiştei – Fundata cât şi în staţiunea Cheile 

Gradiştei – Moieciu.  

 
21. Garderoba/depozitarea obiectelor personale. Toalete. 

Lângă zona de start/sosire, concurenții vor beneficia de facilităţi de garderobă şi vestiar, amenajate într-una din 

clădirile din baza de biatlon din Race Village. Zona de garderobă va beneficia de securitate. 

Concurenții vor putea utiliza atât toaletele din zona de vestiar cât şi toaletele ecologice amplasate în imediata 

vecinătate a zonei de start/sosire. 

 
22. Cronometrare şi Rezultate 

Cronometrajul este realizat cu ajutorul cipurilor de unică folosinţă MyLaps. Sistemul utilizat este recunoscut ca 

unul dintre cele mai performante din lume şi este completat de asistenţă asigurată de arbitri profesionişti. La faţa 

locului vor fi afişate rezultatele intermediare. Rezultatele finale vor fi disponibile după încheierea concursului, pe site-

ul oficial.  

Cronometrarea participanţilor se va face în sistem CHIP TIME. Cronometrul porneste pentru fiecare participant în 

parte în momentul în care acesta trece peste covorul de cronometrare poziţionat sub arcada de Start şi se opreşte în 

momentul în care termină cursa prin trecerea peste covorul ce marchează linia de Finiş. Astfel, dispare necesitatea 

poziţionării la start cât mai aproape de linia de Start. Purtarea numărului de concurs și a chipului de cronometrare 

este obligatorie, în caz contrar sistemul de cronometrare neputând detecta prezenţa alergătorului în cursă. 

Prin utilizarea sistemului CHIP TIME pentru cronometrare nu contează ora la care un alergător ia startul, ci numai 

diferenţa de timp între momentele trecerii peste linia de Finiş şi cel al trecerii peste linia de Start, măsurate de 

cronometrul oficial. 

 

Did not finish (DNF) 

Orice participant care se retrage din cursă sau care nu atinge punctele intermediare în timpul alocat, va fi clasat 

ca ‘Did Not Finish’ sau DNF. Participanţii clasaţi cu DNF nu vor putea fi eligibili pentru premiile alocate respectivei 



   

 
curse. 

Did not start (DNS) 

În cazul în care un participant nu ia startul în cursa pentru care s-a înscris, respectiv sistemul de cronometrare nu 

detectează trecerea acestuia peste linia de start, acesta va fi clasat ca DNS şi nu va primi un rezultat în clasamentul 

probei.  

Start time 

Cronometarea începe pentru fiecare probă din cadrul Evenimentului cu timpul de la momentul startului oficial al 

probei. Linia de start va rămâne deschisă pentru 15 minute după startul oficial al probei. 

Orice participant care nu ajunge la start la momentul startului trebuie să raporteze acest lucru Directorului Cursei 

în maxim 15 minute de la startul oficial, pentru a obţine aprobarea unui start întârziat în cursă. 

Niciunui participant nu îi este permis un start întârziat fără aprobare. Dacă această aprobare nu este obţinută, 

participantul va fi clasat cu DNS (Did Not Start) şi nu va primi un rezultat în clasamentul probei. 

Dacă este cazul, timpul limită de parcurgere a unei probe nu va fi ajustat pentru a ţine cont de un start întârziat. 

Timpi limită 

Timpii limită pentru fiecare probă din cadrul Competiţiei sunt stabiliţi în funcţie de lungimea fiecărei probe şi a 

geografiei traseului. Timpii limită vor fi anunţaţi ca parte din pachetul de participare, dar pot fi modificaţi de către 

organizator în orice moment. Orice modificare va fi comunicată participanţilor în timpul şedinţei tehnice organizată 

înainte de start. 

În cazul în care un participant termină cursa într-un timp mai mare decât timpul limită pentru proba respectivă, 

acesta va fi clasat cu DNF (Did Not Finish). 

Organizatorii Competiţiei pot stabili puncte intermediare care trebuie atinse într-un anumit timp, respectiv până 

la o anumită oră limită. Participanţii care nu ating oricare dintre aceste puncte până la ora limită sau care sunt 

consideraţi de către organizatori sau arbitri a fi incapabili să le atingă, vor fi opriţi din a continua cursa, vor fi 

transportaţi afară de pe traseu şi vor fi clasaţi ca DNF (did not finish). 

Refuzul de a se opri din cursa şi a se retrage de pe traseu poate pune în pericol atât participantul cât şi echipele 

de salvare şi 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 siguranţa participantului. Dacă un 

participant refuză să se oprească din cursă în ciuda indicaţiilor arbitrilor iar în urma acestei decizii are loc o operaţiune 

de salvare sau de intervenţie pentru evacuarea participantului de pe traseu, costurile aferente acestei intervenţii vor fi 

suportate de participant şi imputate acestuia. De asemenea, într-o astfel de situaţie, participantul devine direct 

responsabil în legatură cu orice accidentare suferită de un membru al echipei de organizare survenite în timpul 

operaţiunilor de salvare şi/sau evacuare a participantului. 

Organizatorii Competiţiei pot stabili puncte intermediare suplimentare din motive de siguranţă.  

Dacă un participant nu poate termina cursa din orice motiv, se vor lua toate măsurile pentru a transporta 

participantul către linia de finiş, fără niciun cost adiţional pentru participant. 

Orice participant care nu termină cursa în timpul limită stabilit pentru aceasta va fi clasat ca DNF. 

Puncte de control 

Pe traseul fiecarei probe vor exista puncte de control ce vor fi afişate pe harta probei. 

Arbitrii oficiali vor fi pozitionaţi în unele dintre aceste puncte de control. Participanţii care nu sunt detectaţi 

trecând prin aceste puncte de control pot fi descalificaţi. Locaţia acestor puncte de control nu va fi indicată cu 

exactitate şi pot exista puncte de control ascunse. 

 
23. Penalizări. Descalificare. 

Penalizări care pot atrage descalificarea: 
-  neparcurgerea traseului stabilit şi marcat, abaterea de la traseu;  
-  ratarea unui punct de control; 



   

 
-  pierderea numărului de concurs; 
-  participarea fară număr prins vizibil în fata; 
-  utilizarea unui mijloc de transport pe durata cursei; 
-  depăsirea timpilor-limită precizaţi; 
-  abandonarea de ambalaje sau echipament în afara punctelor de hidratare sau control; 
- comportamentul neadecvat față de alţi alergători, public, susţinători, organizatori, parteneri, sponsori, voluntari. 

 

Organizatorii vor lua măsurile necesare pentru a minimiza riscurile participării în competiţie. De aceea este 

absolut obligatoriu pentru toți participanţii să respecte indicaţiile arbitrilor oficiali aflaţi pe traseu. În situația în care 

un participant este atenţionat de către un arbitru că trebuie să se oprească şi să abandoneze cursa, indiferent de 

motive (ex. depăsirea timpului limită anunţat, avarierea traseului, aprecierea arbitrului privind starea fizică a 

alergătorului, etc.), acesta este obligat să respecte întocmai indicaţia arbitrului, în caz contrar concurentul fiind 

automat descalificat. 
 

24. Abandonul din cursă 

Participanţii care nu pot continua cursa, oricare ar fi motivul, trebuie să anunţe imediat Centrul de Coordonare a 

Competiţiei. Aceasta se poate face la startul cursei, la finiş, în punctele de control sau sunând la numerele de urgenţă 

DHL Carpathian Marathon puse la dispoziţie de organizatori (numere printate pe fiecare număr de concurs). 

În cazul în care un participant nu anunţă Centrul de Coordonare a Competiţiei despre retragere şi drept urmare o 

operaţiune de căutare şi salvare este întreprinsă din cauza aceasta, costul respectivei operaţiuni va fi suportat de 

către participant. 

 
25. Comportament. Mediu înconjurător şi noţiuni de etică. 

Este de aşteptat din partea tuturor participanţilor să arate sportivitate în orice moment. Nimeni nu are voie să 

folosească un limbaj abuziv sau jignitor în timpul Competiţiei, să se comporte nesportiv, să arate lipsă de respect faţă 

de oficiali sau să ignore Regulamentul Competiţiei. 

 

Participanţii trebuie să manifeste respect pentru mediul încojurător pe întreaga durată a Evenimentului. 

Aruncarea gunoaielor sau alte prejudicii aduse mediului înconjurător nu vor fi tolerate. În particular, dar nu exclusiv, 

următoarele acţiuni sunt interzise: 

• Aruncarea sticlelor de apă, abalajelor şi altor obiecte; 

• Fumatul în oricare punct al traseelor. 
 

26. Sprijinul acordat concurenților 

În nicio situaţie nu este permis oferirea unui mijloc de transport concurenților pe parcursul cursei sau unei alte 

forme de ajutor care poate vicia rezultatul cursei. 

Vehiculelor de escortă, afară de cele ale organizatorilor, nu le este premis să urmeze traseele Evenimentului. Cu 

toate acestea, susţinătorii pot conduce autovehiculele personale pe drumurile publice pentru a atinge puncte de 

întâlnire cu traseele. 

Unele secţiuni ale traseului pot fi închise traficului care nu are legatură cu Evenimentul, inclusiv unele drumuri 

publice. Astfel de restricţii trebuie respectate de către toți cei care nu participă în Eveniment. 

Niciun suporter al unui participant nu poate intra în zonele interzise sau cu acces restricţionat din Race Village, 

marcate explicit în acest sens. 

 
27. Libertatea de acţiune a arbitrilor oficiali şi organizatorilor Competiţiei 

Acolo unde sunt necesare interpretări suplimentare ale regulilor sau unde menţiuni speciale cu privire la anumite 

situaţii ce pot apărea nu sunt făcute, deciziile unui comitet compus din arbitri oficiali şi organizatori ai Competiţiei vor 

fi considerate ca fiind finale. 

 



   

 
28. Contestaţii 

Un participant care consideră ca a fost dezavantajat în cursa la care a luat parte are obligaţia să depună o 

contestaţie scrisă şi semnată, adresată organizatorilor, în maximum 15 minute de la momentul în care a încheiat 

cursa.  

Un participant care este de parere că rezultatele publicate de organizator la finalul cursei sunt incorecte are 

obligaţia să depună o contestaţie scrisă şi semnată, adresată directorului de eveniment, în maximum 15 minute de la 

afişarea rezultatelor cursei. 

Eventualele contestaţii referitoare la penalizările primite vor putea fi adresate în scris Comisiei de Disciplină 

(events@mpg.com.ro), care are obligaţia să dea un răspuns, în maximum 20 de zile lucrătoare, decizia fiind 

irevocabilă.  

 
29. Prelucrarea datelor personale 

Niciun fel de date, informaţii şi/ sau facilităţi oferite prin site-ul evenimentului DHL Carpathian Marathon, 

www.maratondhl.ro, nu vor fi folosite de către organizatori în scop personal. DHL Carpathian Marathon şi/ sau 

organizatorii sunt exonerate de orice răspundere în legătură cu utilizarea acestora fără acordul DHL Carpathian 

Marathon şi/ sau al organizatorilor sau în scop ilicit, de către orice persoană, inclusiv participanţii înregistraţi. 

Organizatorii se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Organizatorii se 

angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi să le utilizeze conform prezentului 

Regulament şi legislaţiei în vigoare. Prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea legii 677/2001 

privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 

lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de 

intervenție asupra datelor (art. 14) şi dreptul de opoziție (art. 15). 

Datele personale colectate în momentul înscrierii în competiţie (ex. nume, prenume, adresa de contact, adresa de 

e-mail, numărul de telefon mobil, data nașterii, CNP) sunt necesare identificării fără echivoc a participanţilor, inclusiv 

pentru acordarea premiilor, îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorilor, verificarea vârstei concurenților în 

legătură cu înscrierea în proba de concurs corespunzătoare şi includerea acestora în poliţa de asigurare de accidente a 

evenimentului. Datele personale ale participanţilor vor fi utilizate strict pentru nevoile evenimentului, incluzând 

clasamente, premiere, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS sau alte mijloace 

de comunicare permise prin lege) cu privire la eveniment şi participarea concurenților la acesta şi informarea privind 

ediţia următoare a evenimentului, înregistrarea câștigătorilor concursului şi realizarea de rapoarte statistice interne cu 

privire la participanţi. Organizatorii se obligă ca datele personale ale participanţilor să nu fie difuzate către terţi, cu 

excepția împuterniciților săi. 

 
30. Prevederi ale angajamentului de participare la concursul DHL Carpathian Marathon 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor comunicate participanţilor, a 

regulamentului sau a programului, dacă modificările îmbunătățesc desfășurarea concursului sau siguranţa 

participanţilor.  Modificările vor fi aduse la cunoștinţă participanţilor până la momentul startului. 

Prin înscrierea în concursul DHL Carpathian Marathon, se consideră că participanţii sunt de acord că în nicio 

împrejurare să nu asocieze numele DHL Carpathian Marathon şi/sau al Asociaţiei Clubul Sportiv MPG şi al partenerilor 

acesteia Media Production Group şi MTB Academy („Partenerii”) cu activităţi ilicite sau care încalcă bunele moravuri. 

DHL Carpathian Marathon şi/sau Organizatorul şi Partenerii nu-şi vor asuma nicio obligaţie în legatură cu 

acțiunile/inacțiunile săvârşite de un participant în cadrul evenimentului DHL Carpathian Marathon, prin care s-ar 

pricinui pagube materiale sau morale unor terţe persoane fizice şi/sau juridice. În legatură cu participarea la o cursă, 

răspunderea privind siguranţa bunurilor personale care nu au fost încredințate Organizatorului pe timpul cursei, le 

revine în totalitate participanţilor la competiţie, conducerea DHL Carpathian Marathon şi Organizatorul şi Partenerii 

neoferind în acest sens niciun fel de asigurare, implicită sau explicită. 

Prin înscrierea în concursul DHL Carpathian Marathon, se consideră că participanţii sunt de acord să renunţe la 

pretenții de orice natură, inclusiv la cele legate de eventualele atingeri aduse integrității corporale sau sănătății, 

mailto:events@mpg.com.ro
http://www.maratondhl.ro/


   

 
suportate în deplasarea către/ de la sau în timpul evenimentului, față de Organizator şi partenerii acestuia. 

 

Prin înscrierea în concursul DHL Carpathian Marathon, se consideră ca participanţii sunt implicit de acord: 
a. să cedeze MPG drepturile asupra imaginii (singur (ă) şi/sau în grup), statică sau în mişcare, în timpul 

desfăşurării evenimentului DHL Carpathian Marathon; 
b. să recunoască dreptul MPG de a înregistra şi utiliza datele personale (exemple: nume, înfăţişare, voce), 

utilizând orice suporturi media (inclusiv audio, foto şi video), în scopul prezentării şi al prelucrării rezultatelor, 
al promovării DHL Carpathian Marathon şi al oricaror activități desfășurate în legătură cu evenimentul; 

c. să nu aibă niciun fel de pretenţie materială sau de orice altă natură împotriva evenimentului DHL Carpathian 
Marathon şi/ sau a Organizatorului şi Partenerilor în legatură cu exercitarea de către aceştia a drepturilor 
indicate mai sus; 

d. să participe din proprie voinţă la activităţi promoţionale ale evenimentului DHL Carpathian Marathon, în 
limita disponibilității, dacă există o solicitare din partea conducerii DHL Carpathian Marathon şi/ sau a MPG. 

 

Copyright 2022, A.C.S. MPG. Toate drepturile rezervate. Toate textele incluse în acest document sunt supuse 

dreptului de autor, precum şi altor legi care reglementează protecția proprietații intelectuale. Reproducerea, 

modificarea sau utilizarea în alte publicații electronice sau tiparite este interzisă, fară acordul expres al A.C.S. MPG. 

 

 


