REGULAMENTUL OFICIAL
de organizare si desfasurare a evenimentului “ALERGAM PENTRU TEATRU
INDEPENDENT″
11 iunie 2016, SIBIU

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL
COMPETITIEI
Competitia ”ALERGAM PENTRU TEATRU INDEPENDENT” (denumita in cele ce
urmeaza “Competitia”) este organizat de Asociatia pentru promovarea artelor spectacoluluiFringe alaturi de partenerii sai in cadrul Sibiu Fringe Festival.
Evenimentul face parte din campania “10 Sali de spectacole pentru 10 orase” initiata de
Asociatia Internationala de Tineret Become la Sibiu.
Fondurile rezultate in urma organizarii competitiei, ce au fost virate de participanti direct in
contul Asociatiei pentru promovarea artelor spectacolulu- FRINGE, mentionat in formularul de
inscriere, vor fi utilizate in vederea sustinerii amenajarii sau constructiei de spatii culturale in 10
orase ale Romaniei...
Participantii la Competitie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile din prezentul
Regulament Oficial al Competitiei (denumit in continuare “Regulament Oficial”).
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in
Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-urile www.sbfringe.ro,
www.becomeya.ro, www.sbactiv.ro si la locul de desfasurare al Competitiei.
Prin participarea la aceasta Competitie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale
legislatiei in vigoare aplicabile si sa semneze declaratia pe proprie raspundere pusa la dispozitie
de catre Organizatori cu ocazia inscrierii, precum si in ziua concursului, la momentul validarii
inscrierii.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A COMPETITIEI
2.1. Data si locul desfasurarii Competitiei:
Competitia va avea loc in ziua de 11 iunie 2016 si 12 iunie 2016, incepand cu ora 10, in
MUZEUL CIVILIZATIEI POPULARE TRADITIONALE ASTRA Sibiu. Organizatoul isi
rezerva dreptul de a modifica data evenimentului in cazul in care aspecte neprevazute impun
aceasta schimbare.

Startul si sosirea in/din competitie vor fi amenajate in MUZEUL CIVILIZATIEI POPULARE
TRADITIONALE ASTRA – intrarea principală.
Traseul de desfasurare a intrecerilor va fi insemnat cu banda de delimitare si va avea in anumite
puncte stabilite anterior persoane din partea organizatorilor, comisari de traseu. Acestia sunt
responsabili pentru parcurgerea traseului in deplina siguranta de catre toti competitorii, precum si
cu respectarea de catre concurenți a regulilor prevazute in prezentul regulament.
Competitia se desfasoara conform mecanismului Competitiei, asa cum este acesta detaliat in
Sectiunea 3 din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL COMPETITIEI
3.1. Participantii si desfasurarea Competitiei
Aceasta competitie se adreseaza tuturor iubitorilor de arta, tuturor artistilor, cu conditia ca
starea de sanatate sa le permita o alergare pe una din distantele mentionate.
Competitia va cuprinde curse distincte astfel:
a) Cros baieti 4km
Cros fete 4 km
La cros taxa de inscriere este sub forma de donatie si va fi de minim 10 lei. Banii vor fi colectati
cu destinatia amenajarii unui spatiu teatral.
b) Intrecerea picioroangelor 4km
Intrecerea monociclurilor 4 km
La aceste intreceri nu sunt percepute taxe de participare. Aceste intreceri sunt destinate atat
artistilor cat si tuturor celor care stiu sa mearga pe picioroange sau monociclu.
c) Intrecerea personajelor de teatru sau animatie- 1.5 km
Aceste intreceri sunt destinate tuturor celor ce vin costumati. Daca nu aveti posibilitatea
inchirierii sau achizitionarii unui costum la start actorii nostrii va vor ajuta cu recuzita sau pictura
pe fata.
SE VOR ACORDA PREMII SI CUPE LA TOATE INTRECERILE. LA CROSS SE VOR
PREMIA PRIMELE 3 LOCURI
3.2. Distante de parcurs
La CROSS participanti vor avea de parcurs un traseu de aproximativ 4 kilometri baieti si 4
kilometri fete. La celelalte probe se va alerga astfel: Intrecerea picioroangelor 4km, Intrecerea
monociclurilor 4 km, Intrecerea personajelor de teatru sau animatie- 1.5 km

3.3. Traseul de concurs
Traseul de concurs este compus dintr-o singura bucla si se va desfasura pe: ALEEA DIN
MUZEUL ASTRA
Traseul de concurs va fi semnalizat de catre organizatori prin benzi de delimitare (garduri/balize
de semnalizare amplasate la intersectiile cu diverse strazi adiacente) si va fi supravegheat de
comisari (arbitri) de cursa, amplasati in diferite puncte ale traseului.
3.4. Inscriere
Inscrierea participantilor se face completand formularul online de pe site-ul www.sbfringe.ro
Data limita pentru inscrierile online este 10 IUNIE, ora 24.00. Cei care nu s-au inscris online o
pot face pana la startul probei chiar in Muzeul ASTRA.
3.5. Taxa de inscriere
Taxa de inscriere este sub forma de DONATIE pentru probele de CROS fete si baieti .
Taxa de participare trebuie achitata in maxim 3 zile lucratoare de la completarea formularului
online.
In cazul in care un concurent nu poate participa la eveniment la cererea acestuia taxa de
participare se returneaza.
3.6. Declaratia pe propria raspundere
Toti concurentii vor completa si semna o declaratie pe propria raspundere ca sunt apti din punct
de vedere medical pentru a participa la competitie.
Este interzisa participarea la competitie/eveniment a persoanelor care au asupra lor bauturi
alcoolice/droguri sau care se afla sub influenta acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de
orice fel, materiale explozive sau incendiare, substante iritant-lacrimogene sau cu efect
paralizant, dispozitive pentru socuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru actiuni
violente sau de tulburare a desfasurarii normale a derularii evenimentului.
Persoanele care vor incalca aceste prevederi vor fi indepartate din zona evenimentului de catre
organizatori, chiar cu sprijinul organelor de politie, daca va fi cazul.
Declaratiile pe propria raspundere se aduc sambata 11 Iunie sau se completeaza la START.

3.7. Echipament si conditii de concurs. Numere de concurs
Concurentii vor participa la competitie folosind propriul echipament. Se recomanda
concurentilor sa poarte echipament de alergare corespunzator conditiilor meteorologice de la ora
de desfasurare a competitiei (inclusiv incaltaminte adecvata).
Numerele de concurs vor fi puse la dispozitie de catre organizatori si se vor inmana concurentilor
dupa completarea si semnarea declaratiilor pe propria raspundere.
Numerele de concurs se vor amplasa in zona pieptului/abdomenului a fiecarui concurent (pe
partea din fata), astfel incat sa fie vizibile.
3.8. Start si limite de timp
11 IUNIE 2016
– ora 10:00 START: Cros 4km baieti;
– ora 10.00 START: Cros 4km fete;
- ora 10.30 START : Intrecerea pe monociclu;
12 IUNIE 2016
- ora 10.00 START: intrecerea pe picioroange
- ora 10.30 START: intrecerea personajelor
3.9. Stabilirea rezultatelor
Clasamentul pentru fiecare categorie se face in ordinea sosirii fiecarui participant.
La trecerea liniei de sosire se va cronometra si timpul in care fiecare participant va reusi sa
parcurga intregul traseul.
Se vor intocmi clasamente separate pe fiecare categorie de la fiecare proba. Lista categoriilor
este detaliata la punctul 3.1.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a comasa o categorie daca aceasta are mai putin de 5
concurenti.
3.10. Arbitrii de traseu
In diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasati comisari de cursa (arbitri de traseu)
care vor supraveghea respectarea traseului si a prezentului regulament de catre concurenti, iar in
zona start/sosire vor inregistra fiecare trecere a concurentilor prin punctul respectiv. La sfarsitul

cursei, aceste date vor fi cumulate si se va verifica numarul de treceri ale fiecarui concurent prin
punctele respective. Daca unul dintre concurenti nu a cumulat numarul total de treceri prin toate
punctele de control, atunci concurentul respectiv va fi descalificat.
Daca un comisar de cursa va observa o tentativa de ”taiere” (scurtare sau abatere) a traseului,
concurentul respectiv va fi descalificat.

SECTIUNEA 4. ANUNTAREA SI INMANAREA PREMIILOR
4.1. Titluri si premii
Vor fi premiate locurile 1, 2 si 3 de la fiecare cursa.
Premiile vor fi anuntate inainte de inceperea concursului. Pe langa premii, castigatorii vor primi
si diplome.
Festivitatea oficiala de premiere va avea loc dupa terminarea curselor (aproximativ 11:00) la
locul de desfasurare a evenimentului.

SECTIUNEA 5. CONDITII ADMINISTRATIVE
5.1. Conditii administrative (pe timpul curselor)
Organizarea evenimentului revine Organizatorului Asociatia pentru promovarea artelor
spectacolului FRINGE care se ocupa de implementarea evenimentului si care pune la dispozitie
arbitrii si voluntarii necesari bunei desfasurari a competitiei.
Pe durata desfasurarii celor 5 curse, participantii nu pot parasi traseul de alergare si nici nu il pot
schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative, respectand si culoarul de delimitare
trasat de catre organizatori si marcat cu banda. Participantii care renunta la cursa pe parcursul
alergarii sunt rugati sa se prezinte in zona Start/Sosire pentru a anunta arbitrul de traseu din acea
locatie despre acest abandon.
5.2. Conditii administrative (generale)
In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorii vor face publice numele castigatorilor si
premiile acordate in cadrul acestei Competitii. Lista castigatorilor va fi publicata dupa data de 11
iunie 2016 pe site-ul oficial.
Organizatorii se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia
datelor cu caracter personal.
Ca atare, Organizatorii se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal ale
participantilor/ castigatorilor la prezenta Competitie si sa le utilizeze conform prezentului
Regulament Oficial, al declaratiei participantilor pe propria raspundere si legislatiei in vigoare.

Concurentilor le este interzisa aruncarea oricaror resturi, gunoaie in zona de desfasurare a
competitiei sub sanctiunea descalificarii din competitie. Acestia vor putea folosi fie cosurile de
gunoi amplasate in parc sau sacii menajeri pusi la dispozitie de catre organizatori in zona de
start/sosire. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deseurilor si
depunerea acestora in containerele aflate in zona parcului.
Este interzisa participarea la competitie/eveniment a persoanelor care au asupra lor bauturi
alcoolice/droguri sau care se afla sub influenta acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de
orice fel, materiale explozive sau incendiare, substante iritant-lacrimogene sau cu efect
paralizant, dispozitive pentru socuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru actiuni
violente sau de tulburare a desfasurarii normale a derularii evenimentului. Persoanele care vor
incalca aceste prevederi vor fi indepartate din zona evenimentului de catre organizatori, chiar cu
sprijinul organelor de politie, daca va fi cazul.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pana la data inceperii
competitiei cu obligativitatea anuntarii modificarilor intervenite pe site si la locul de desfasurare
a competitiei.

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA ARTELOR SPECTACOLULUI FRINGE
PRESEDINTE
IRIMESCU ANDREEA

