REGULAMENT CONCURS
1. ORGANIZATOR
Organizatorul competitiei Cupa Saguna la schi 2018 este ASOCIAȚIA “ȘAGUNIȘTI PENTRU
ȘAGUNIȘTI” cu sediul in Brasov, str. Republicii nr. 2, inregistrată cu CIF: 32137678 reprezentata de dl.
Ghita Catalin in calitate de vice – presedinte.
Competitia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu
pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, prin anuntarea acestui fapt
prin intermediul email-ului catre participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a selecta
participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a amana sau anula competitia, cu cel putin doua
zile inainte de desfasurare, din cauza conditiilor meteo, a stratului de zapada necorespunzator sau
alte motive care impiedica desfasurarea acesteia in conditii optime. Competitia poate fi anulata si in
dimineata concursului, in cazul in care arbitrii decid ca nu sunt conditii optime de a desfasura o
competitie de ski alpin.
2. SCOPUL
Scopul acestui concurs este de a promova practicarea schiului.
3. LOCUL DE DESFASURARE
POIANA BRASOV, pe partia Drumul Rosu, varianta 3D.
4. CONDITII DE DESFASURARE
Se va desfasura un concurs de slalom uriaș in doua manse.
Organizatorii vor desemna un DIRECTOR DE CONCURS care va confirma sau anula manșa a
doua/concursul in functie de: condițiile meteo, starea pârtiei, condițiile de siguranță ale sportivilor,
prezența SALVARII etc.
5. ARBITRII
Arbitrii vor fi dispusi pe parcursul traseului, acestia vor supraveghea trecerea corecta a concurentilor
printre porțile montate pe traseu.
6. CRONOMETRAJUL
Va fi asigurat cu aparatură electronică de personal calificat.
7. CONCURENTI/GRUPE DE VARSTA
Statutul concursului este: la start se pot inscrie iubitorii acestui sport care in prealabil a semnat
intocmai fisa de inscriere prin care accepta acest regulament. Orice modificare adusa fisei de
inscriere, fata de forma transmisa e-mail, presupune excluderea participantului din concurs.
Concurentii vor fi impărțiți in 5 grupe in funcție de anul nașterii / varsta. În cadrul fiecarei grupe vor
fi două subgrupe (femei și barbati).

1)
2)
3)
4)
5)

10 - 13 ani
14 – 20 ani
21 – 30 ani
31 – 45 ani
Peste 45 ani.

8. TRASEU
Pârtia alocată pentru concurs va fi partia din POIANA BRASOV, pe partia Drumul Rosu, varianta 3D.
Se va asigura partia prin plase. Pârtia va fi inchisă pe durata concursului pentru practicanții
sporturilor de iarnă din afara concursului. Accesul publicului spectator se va face pe jos.
9. ORDINEA DE START
fete prima grupa
baieti prima grupa
fete a doua grupa
baieti a doua grupa
s.a.m.d
Neprezentarea la start în ordinea stablită (întârziere la start) duce la pierderea intrării în concurs.
Listele de start vor fi afişate la secretariat.
10. INSCRIEREA
Se poate inscrie in competitie orice practicant al schiului.
Numărul maxim al concurenților va fi de 150, înscrierea fiind facută în ordinea cronologica a primirii
cererilor de înscriere, termenul limita fiind 02.03.2018, ora 17:00. Cei care se înscriu peste acest
număr, vor fi trecuți pe o listă de așteptare separată si vor fi incluși in concurs in ordinea înscrierilor,
in locul celor care, din diferite motive nu s-au prezentat în timpul regulamentar pentru ridicarea
numerelor de concurs sau nu au putut sa ia parte la concurs. Persoanele din lista de asteptare vor
putea intra in concurs doar pe locurile persoanelor din grupa in care se incadreaza.
Ridicarea numerelor de concurs se va face in ziua competitiei incepand cu ora 08:00, de la
secretariatul special amenajat la locatia competitiei, în timpul special alocat.
Ridicarea numerelor de concurs si a husei de casca se va face numai cu prezentarea buletinului și se
va achita o suma de 50 Lei ca și garanție pentru numerele de concurs si pentru husa cu numarul de
casca. Această garanție va fi returnata după competitie, odată cu predarea materialelor mentionate.
In cazul in care aceste materiale nu se returneaza sub forma specificata sau se returneaza
deteriorate, garantia nu va fi returnata.
Lipsa buletinului sau întârzierea la secretariat pentru ridicarea numerelor va duce automat la
excluderea din concurs.
Înscrierea se va face în baza unei FISE DE INSCRIERE și a unei declaratii pe proprie răspundere,
transmisa de organizator.

12. DESFASURARE
Concursul constă in două manșe de concurs pe trasee diferite, precedate de câte o coborâre de
recunoastere.
Concurenţii au dreptul de a recunoaşte traseul cu porţile montate, fie păşind în susul pârtiei pe
marginea traseului sau schiind uşor printre porţi în șir indian. Concurenţii vor purta în mod
obligatoriu numărul de concurs atribuit. Se interzice schiatul prin porţi în stil de competiţie in timpul
recunosterii traseului, acest lucru putând duce la excludera din concurs.
Concurenţii vor fi prezenţi în zona de start cu cel puţin 15 minute înaintea intrării in concurs,
conform listei de start afișată la secretariat. Concurenții care întârzie si nu respectă ordinea de start
vor fi descalificați.
13. PROGRAMUL DE DESFASURARE
Ora 8.00 montarea traseului
Ora 8.00-9.30 distribuirea numerelor de concurs (la SECRETARIAT)
Ora 9.30 afisarea grilei de start pentru manșa întâi
Ora 9.30-10.00 recunoașterea traseului pentru manșa întâia
Ora 10:00 START primul concurent în manșa întâia
Ora 12.30-13:00 montarea traseului pentru manșa secundă
Ora 13.00-13.30 recunoasterea traseului pentru manșa secundă
Ora 13.30 START primul concurent în manșa secundă
Ora 16.30 afișarea rezultatelor provizorii
Ora 16.45 afișarea rezultatelor definitive
Ora 16.45-17.30 festivitatea de premiere
Orice intarziere in program datorata unor cauze externe, nu este in sarcina organizatorului.
14. ECHIPAMENTUL
Concurentul se va echipa in mod corespunzător pentru a-și asigura siguranța. Purtarea căștii este
obligatorie.
15. CONTESTATII
Contestațiile se depun in termen de 15 minute dupa afisarea rezultatelor definitive.
16. PREMIEREA
Pentru stabilirea clasamentului se va lua în calcul suma celor doi timpi din cele doua manșe.
Se acorda cupe pentru locurile I, II si III din fiecare grupa fete si baieti.
17. REGULAMENTUL COMPETITIEI
Regulamentul competitiei este disponibil gratuit si va fi transmis via email celor care doresc sa
participe la aceasta competitie.
18. DIVERSE
Prin inscrierea in competitia Cupa Saguna la schi participantii sunt de acord cu prevederile

prezentului regulament si sunt de acord ca, numele si prenumele participantilor sa fie facute publice
pe site-ul competitiei la sectiunea „inscrieri” si la sectiunea „clasament”. Deasemenea, pozele
efectuate in timpul desfasurarii competitiei pot fi facute publice si folosite de catre organizator in
scopuri publicitare, fara alte obligatii din partea Organizatorului.

Organizator,
Asociatia Sagunisti pentru Sagunisti

