
PROTOCOL DE COLABORARE 

Nr.....................Data:.............. 

I. Părțile:

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TRIATLON (FR Triatlon) cu sediul în Municipiul București, Str. Tătulești nr. 
9, bl. 85, sc. D, ap. 57, Sector 4, CIF 31018717, având contul bancar RO93RNCB0304131699320001, e-mail 
office@triatlonromania.ro reprezentată legal prin Președinte Stoica Vlad Constantin pe de o parte, 
denumită în continuare PARTENER I 

și 
..........................................., cu sediul în localitatea 
................................................................................................................ , persoană juridică fără scop 
patrimonial înscrisă în Registrul Special al Asociațiilor cu nr. ..........................., cod fiscal ........................, 
cont bancar: .............................................................. deschis la ......................................., tel. 
.........................., e-mail ........................................................ reprezentată legal prin ...................................., 
pe de altă parte, denumit în continuare PARTENER II 

II. Preambul:
Având în vedere:

o Faptul că Partenerul , .................................................. dorește includerea competiția 
…………………………………………..(denumită în continuare Competiția) în Calendarul Federației Române 
de Triatlon; 

o Faptul că Partenerul , dorește un parteneriat cu Federația Română de Triatlon;
o Faptul că Federația Română de Triatlon dorește ca pe teritoriul României să fie organizate

competiții de triatlon cu caracter sigur și echitabil care să ajute la buna dezvoltare a triatlonului
românesc;

o Faptul că organizatorul local își asumă costurile de organizare a competiției mai sus prezentate;
o Faptul că este în interesul comun dezvoltarea relațiilor de parteneriat precum și reușita organizării

evenimentului sportiv mai sus prezentat.

Părțile au hotărât încheierea prezentului Protocol de colaborare menit să asigure desfășurarea Competiției 
în cele mai bune condiții ca parte din calendarul FR Triatlon. 

Pentru oricare din variantele de organizare adoptate, cadrul organizaţional și regulile ce trebuie respectate 
pentru buna desfășurare a Competiției sunt cele ale: 

o Regulamentului Federației Internaționale de Triatlon: World Triathlon;
o Regulamentului Federației Române de Triatlon;
o Ghidului FR Triatlon de prevenție Covid-19;

III. Obiectivele protocolului de colaborare:
1. Organizarea în parteneriat, la cele mai înalte standarde, a evenimentului sportiv

..................................................... 
2. Promovarea pe plan local și național a evenimentului

.....................................................precum   și a ramurii sportive triatlon din cadrul FR Triatlon. 
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IV. Obligațiile PARTENERULUI I - FR Triatlon

Federația Română de Triatlon se obligă să contribuie la organizarea Competiției prin: 

1. FR Triatlon va delega pe propriul cost un Delegat Tehnic care va superviza și sprijini prin
consultanță și implicare în următoarele aspecte ale competiției:

o Sprijină organizatorul local (LOC) în stabilirea traseelor de concurs astfel încât să

primeze siguranța și condițiile de concurs egale pentru toți concurenții;
o Sprijină LOC să definească și să dimensioneze zona de tranzit, zona de start, zona de finish

astfel încât să primeze siguranța și condițiile de concurs egale pentru toți concurenții;
o Sprijina LOC în stabilirea punctelor în care se vor dispune sistemele de cronometraj;
o Sprijină LOC în stabilirea criteriilor de întocmire a listelor de start și în stabilirea ordinii de start

astfel încât să se asigure siguranța participanților și condiții de concurs egale pentru toți
concurenții;

o Pregătește materialul Powerpoint pentru ședința tehnică și susține prezentarea acesteia;
o Asistă LOC și asigură desfășurarea Competiției în condiții optime, de siguranță și condiții

egale pentru toți concurenții;
o Întocmește raportul asupra concursului și îl trimite Comisiei Tehnice.

2. FR Triatlon va delega suplimentar un număr minim de doi Oficiali Tehnici, iar costul lor va fi
suportat de către Partenerul II.

Rolul lor va fi: 
o Oficialii tehnici joacă un rol vital în comunitatea de triatlon; ei ajută la dezvoltarea sportivilor,

asigurându-se că toți participanții respectă spiritul competiției, în desfășurarea în siguranță a
evenimentelor la nivel național și la îmbunătățirea continuă a evenimentelor prin rapoartele
lor care sunt folosite pentru a identifica zonele de îmbunătățire în anul următor;

o Unul din oficialii tehnici va fi desemnat de către Delegatul Tehnic ca Race Referee. Rolul Race
Referee este să decidă asupra încălcării regulamentului de concurs, să supervizeze procedura
de check-in în tranziție, să dea startul concursului și să confirme clasamentul rezultat;

o Celui de-al doilea oficial tehnic i se va desemna un rol stabilit în comun de către Delegatul tehnic și
LOC dintre următoarele: Chief Swim, Chief Run, Chief Bike, Chief Finish.

3. FR Triatlon va promova Competiţia prin:
o Newsletter dedicat în baza de date proprie care conține 2.000 de sportivi legitimați;
o Postare pe canalele de social media Instagram și Facebook;
o Articol pe site care descrie Competiţia (conținutul articolului va fi furnizat de către partner).

4. FR Triatlon va include Competiția în Calendarul Federației și va oferi aviz de organizare dacă

partenerul va îndeplini toate obligațiile de la capitolul V. Obligațiile partenerului
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V. Obligațiile PARTENERULUI II - ............................................... 
se obligă să: 
1. Asigure siguranța participanților la Competiție prin

următoarele măsuri:
o Asigure:

- Până în 500 participanți: 2 ambulanțe și un medic (medic de medicină

de urgență) coordonator al echipei medicale;
- Peste 500 de participanți: 3 ambulanțe și un medic (medic de medicină

de urgență) coordonator al echipei medicale.
Una din aceste ambulanțe va fi poziționată obligatoriu în zona de finish. 

o Trafic auto și pietonal închis complet pe traseul de ciclism și trafic auto închis complet
și trafic pietonal restricționat pe traseul de alergare.

o Va obține un buletin de analiză al calității apei în care se va desfășura proba de înot de
la Direcția de Sănătate Publică sau de la un laborator privat.

2. Obțină o asigurare de eveniment de minim 50.000 euro.
3. Să achite costurile de cazare, masă și barem de arbitraj a minim doi Oficiali Tehnici.
4. Să achite către Federația Română de Triatlon suma de 1.500 lei echivalentul taxei pentru
includerea în calendar.
5. Să pună logo-ul FR

Triatlon:
o Pe materiale printate;
o Pe poarta de finish;
o Pe site, cu titulatura "eveniment organizat în parteneriat cu FR Triatlon" sau "eveniment avizat de

FR Triatlon";
6. Să permită instalarea în zona de finish a arcadei FR Triatlon și a unui număr de minim 6 bannere.

VI. Activități dezvoltate în parteneriat
1. Coordonarea proiectului ................................................... 
2. Reprezentarea în relația cu autoritățile locale și cu forurile internaționale;
3. Promovarea evenimentului prin toate mijloacele media existente.

VII. Dispoziţii finale
Modificarea prezentului Protocol se poate realiza numai în formă scrisă şi cu acordul părţilor

semnatare. 
Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării ......................, se încheie pe o perioadă de 6 luni 

şi încetează la data de ........................... 

F.R. TRIATLON 
Președinte, 

Stoica Vlad Constantin 

.............................. 
Președinte, 

......................... 
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