
 

 

Regulament 

 

Regulamentul de participare al deplasării: 

 

Organizatorul Evenimentului: 

Organizatorul acțiunii “Pedalează pentru Mateo”este Asociația Ține de Tine, CUI 34471657, CONT LEI: 

RO70BRDE010SV47127240100, CONT EURO: RO04BRDE010SV47127590100 deschis la BRD – 

Agenția Cugir. 

 

Locul și durata desfășurării deplasării: 

Pedalează pentru Mateo! este o deplasare cu bicicleta ce se va desfășura în Cugir, pe șosea, traseul având o 

lungime totală de 14 km. Data la care are loc evenimentul este 20 mai 2017, iar startul va fi la ora 15.00. 

Startul se va da din Parcarea Astral iar cursa va continua pe str. Alexandru Sahia, str. Tineretului, str. 

Victoriei, str. Stadionului, str. 21 Decembrie 1989 până la Podul Roșu unde se va trece pe str. Râul Mare 

până în parcarea Cabanei Mistrețul și retur.  

 

Condiții de participare: 

- Pentru a se înscrie la cursa ”Pedalează pentru Mateo!”, participanții trebuie să completeze și să 

semneze formularul de înscriere, declarația pe propria răspundere iar minorii să prezinte acordul 

scris al părinților și să achite taxa de înscriere 7 lei (minori) și 10 lei (adulți). Minorii până la 12 ani 

nu vor putea participa decât însoțiți de un adult. 

- Înscrierea în cursă va fi validată de către organizator prin înmânarea unui număr pe care participantul 

va fi obligat să îl poarte pe toată durata deplasării.  

- Fiecare participant își asumă întreaga responsabilitate pentru starea lui de sănătate.  

- Orice participant trebuie să dea dovadă de fair play pe toată durata deplasării. 

 

Echipament: 

- Casca de ciclism este recomandată pentru toți participanții în timpul deplasării.  

- Este interzisă decuparea, găurirea sau obturarea în orice fel a numărului primit la începutul 

deplasării.  

- Toate bicicletele folosite trebuie propulsate doar prin forța umană.  

- Numerele nu vor fi înlăturate decât după terminarea cursei, sau în caz de abandon.  

- În cazul unei pene, a unor defecțiuni sau a unei opriri, participantul este obligat să elibereze traseul 

pentru a evita accidentările. Rezolvarea problemelor de orice fel trebuie să se facă într-un loc sigur. 

 



Recomandări: 

- Bidoane cu apă (de preferat să fie fixate la îndemână în suportul/suporții de la bicicletă) sau rucsac 

cu kit de hidratare inclus; 

- Ochelari ciclism; 

- Telefon mobil; 

 

Procesul de înscriere și modalitatea plății taxelor de participare: 

- Începând cu 07 mai 2017 sunt deschise înscrierile, prin contul Asociației Ține de Tine iar în data de 

20 mai cu o oră înainte de start la standurile special amenajate în Parcarea Astral. 

- Plata taxei de înscriere se va realiza cash (7 lei elev/student și 10 lei adult) la organizatorii 

evenimentului / transfer bancar sau depunere în cont, datele organizatorului fiind următoarele: 

Asociația Ține de Tine,  

cod unic de identificare 34471657, 

CONT LEI: RO70BRDE010SV47127240100,  

CONT EURO: RO04BRDE010SV47127590100  

deschise la BRD – Agenția Cugir, cu mențiunea “Pedalează pentru Mateo” 

- Pentru întrebări legate de înscriere participanții se vor adresa organizatorilor, în scris, la 

adresa tinedetine@yahoo.com 

- În caz de neprezentare la start, descalificare, abandon, retragere din orice motiv, taxa de participare 

nu se returnează. 

 

Traseul: 

Startul cursei se va da din fata Parcarea Astral iar cursa va continua pe str. Alexandru Sahia, str. Tineretului, 

str. Victoriei, str. Stadionului, str. 21 Decembrie 1989 pană la Podul Roșu unde se va trece pe str. Râul Mare 

până în parcarea Cabanei Mistrețul și retur.  

Traseul întreg are lungimea de 14 km. 

 

Startul: 

Startul competiției se va da pe 20 mai 2017, începând cu ora 15:00. Rugăm toți participanții să vină mai 

devreme cu cel puțin o jumătate de oră pentru validare, înscriere și înmânarea numărului de participare.  

 

Responsabilitățile Organizatorului: 

- asigură respectarea ordinii participanților la cursă;  

- asigură siguranța la start / sosire;  

- în condiții meteo nefavorabile, organizatorul poate decide oprirea/amânarea/anularea deplasării. 

 

 Responsabilitățile Participantului: 

- participanții nu vor depăși mașina organizatorilor care va conduce coloana; 

- toți cei înscriși participă la eveniment pe proprie răspundere; 

- participanții se obligă să poarte numărul primit. 



- fiecare participant este obligat să urmeze îndrumările coordonatorilor de traseu. În locurile unde 

aceștia nu sunt prezenți, să manifeste prudență și să respecte următoarele reguli: 

o la depășire fiecare participant are datoria să îl anunțe pe cel din față partea pe care îl va 

depăși;  

o participantul din față, are obligația să nu-l incomodeze și să-i permită depășirea celui din 

spate, în cazul în care acesta este mai rapid. 

- participantul care suferă un accident sau orice fel de pagubă materială (bicicletă, alte echipamente), 

 nu poate cere daune morale sau materiale și renunță prin însăși înscrierea la competiție, la 

orice drept de a solicita despăgubiri ulterioare;  

- participanții trebuie să cunoască regulamentul și să asculte informațiile oferite de organizatori.  

- în cazul constatării unui accident, participanții sunt obligați să îl raporteze la punctul de control sau 

la linia de start / sosire;  

- participanții sunt obligați să respecte regulile de protecție a mediului înconjurător;  

- în caz de abandon tehnic sau descalificare, participantul este obligat să își transporte bicicleta la 

finish (excepție fac accidentările);  

- participanții sunt obligați să protejeze/evite eventualii spectatori sau cetățeni ajunși întâmplător pe 

traseu.  

- participanții se angajează să meargă cu prudență prin locurile deschise traficului auto și să respecte 

indicațiile echipajelor de poliție și ale voluntarilor în toate situațiile;  

 

Condiții ce atrag descalificarea: 

- comportamentul lipsit de Fair Play și limbaj trivial față de participanți, organizatori sau spectatori, 

(insultarea, îmbrâncirea participanților, șicanarea, etc.). 

- abandonarea ambalajelor sau altor deșeuri pe traseu. Acestea pot fi lăsate doar în zona de start / 

sosire.  

- conducerea bicicletei sub influența substanțelor nepermise sau a băuturilor alcoolice. 

 

Forță Majoră: 

În cazul în care organizarea acțiunii este împiedicată de evenimente de forță majoră sau de evenimente meteo 

nefavorabile, organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, amânarea /oprirea/ prelungirea timpului 

de desfășurare a acesteia sau modificarea traseului, comunicând participanților decizia. 

 

Dispoziții Finale: 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament de cate ori este necesar. Aceste posibile 

schimbări vor fi publicate pe pagina oficială a Asociației Ține de Tine, www.tinedetine.ro. În cazul retragerii 

din cursa, taxa de participare nu va fi înapoiată. Prin înscrierea la eveniment, participanții declară că au citit, 

înțeles si sunt de acord cu prezentul regulament. Participanții sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către organizator. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi în nume propriu, orice material fotografic, video și audio cu 

participanții, din timpul desfășurării acestei deplasări (inclusiv de la linia de start / finish). 


