
 

REGULAMENT 
de organizare şi desfăşurare a Campionatului National de Aquatlon 

2021 – Miercurea Ciuc 
 
 
I. Generalităţi 
Campionatul National de Aquatlon 2021 Miercurea Ciuc este o competiție adresata sportivilor legitimati la 
cluburile afiliate la Federaţia Româna de Triatlon (FRTRI) si care poseda licenta anuala FRTRI pentru anul in curs.  
Competiţia este  organizata in parteneriat cu cluburile sportive CSM “VSK”  Miercurea Ciuc club afiliat la FRTRI  si 
ACS Sprint Team 88, club in curs de afiliere.   
 
In cadrul Campionatului National de Aquatlon 2021 Miercurea Ciuc va fi organizat si prima etapa din Liga Tri 
Kids la proba de Aquatlon. 
 
Cadrul organizaţional si regulile ce trebuie respectate pentru buna desfasurare a competitiei sunt cele ale: 

- Regulamentului ITU; 
- Regulamentului Federatiei Române de Triatlon; 
- Ghidului de Preventie Covid-19; 

 
Pentru detalii organizatorice se are in vedere cadrul organizational descris in Ghidul ITU de organizare al 
concursurilor de triathlon. 
  
Regulile ITU sunt puse la dispoziţie pe următorul website: 

http://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2017.pdf 

Regulile Federaţiei Române de Triatlon sunt disponibile pe website-ul: https://triatlonromania.ro/regulamente/ 

Ghidul ITU de organizare al concursurilor de triathlon este disponibil pe urmatorul website: 

https://www.triathlon.org/about/downloads/category/event_organisers_manual 

II. Măsuri organizatorice generale 
 

Organizatorii vor lua toate masurile necesare si vor respecta toate procedurile necesare de prevenire si raspandire 

a Sars-Cov2, conform Ghidului de Preventie Covid19 al FRTRI. 

Organizatorii vor asigura medical competitia prin personal pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si 

ambulanta categoria minim B1/B2.  

Proba de inot va fi asigurata prin salvamari sau salvatori.  

Numarul de ambulante, salvamari, salvatori, etc. trebuie stabilit in Planul cu Masurile de Siguranta si Securitate.. 

Organizatorii vor asigura cronometrarea electronica a competitiei prin utilizarea a minimum 3 covoare de 

cronometraj.  

http://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2017.pdf
https://triatlonromania.ro/regulamente/


 

Organizatorii vor lua masuri de protejare a mediului inconjurator si a reduce la zero poluarea mediului inconjurator 

prin gunoaie sau resturi menajere rezultate urmare a desfasurarii evenimentului sportive. Mediul inconjurator 

afectat de desfasurarea evenimentului sportiv va fi refacut de catre organizator si adus la starea initiala. 

Principiul organizarii evenimentului sportiv este “fara spectatori”. 

Numarul participantilor la eveniment nu va depasi 500 de persoane. 

Toate zonele in care se desfasoara evenimentul, vor fi dimensionate astfel incat sa se asigure distantarea fizica 

corelat cu numarul de persoane prezente fizic. 

 
II. Data şi locul desfăşurării Competiţiei: 
Competiţia se va desfasura conform unui program detaliat care se va publica in sectiunea PROGRAM de pe site-ul 
concursului. 
 
Data desfasurarii evenimentului: 10-11 Iulie 2021 
 

• proba de inot se va desfasura in bazinul de inot din Miercurea Ciuc, pe culoare marcate si delimitate. 
• proba de alergare se va desfasura pe o pista de alergare adiacenta bazinului de inot si va fi marcat 

corespunzator si delimitat. Proba de alergare va fi in sistem bucla.   
 
În cazul în care factorii meteo sau orice alţi factori externi nu vor permite desfăşurarea evenimentului în condiţii 
optime de siguranţă pentru participanţi, există posibilitatea ca traseul să fie modificat. 
. 
Modificarile de ultima ora asupra traseelor vor fi aduse la cunostinta sportivilor cel mai tarziu inainte de startul 
probelor.  

 
III. Participanţii şi desfăşurarea Competiţiei 
Competiţia se adresează persoanelor care s-au înscris pe www.racehub.ro.  

Competiţia va cuprinde probe distincte, pe distanţe distincte, in functie de categoriile de varsta, astfel: 
 
Liga Tri Kids: 
Categoriile de varsta si distantele: 
9 ani – inot 100m; alergare 600m; 
10 ani – inot 100m; alergare 600m; 
11 ani – inot 100m; alergare 600m; 
12 ani – inot 100m; alergare 600m; 
13 ani – inot 100m; alergare 600m; 
 
Avand in vedere faptul ca inotul va fi in bazin, vor fi acceptati si copii cu varsta sub 9 ani, pentru care 
distanta de inot va fi 50m iar proba de alergare 400m 
 
Campionatului National de Aquatlon 2021 Miercurea Ciuc 
Categoriile de varsta si distantele: 
Cadeti – inot 200m; alergare 800m; 
Para – inot 200m; alergare 800m; 
Juniori – inot 200m; alergare 1000m; 

http://www.racehub.ro/


 

U23 – inot 200m; alergare 1000m; 
AG – inot 200m; alergare 1000m; 
 
Formatul de concurs va fi compus din serii – semifinale – finala pentru fiecare categorie de varsta  

 
IV. Taxa de participare 
Plata taxei de înscriere se face prin modalitatile de plata de pe www.racehub.ro 

Organizatorul poate accepta pentru persoanele care se înscriu la faţa locului, cu o zi înaintea competiţiei (în limita 
locurilor disponibile), plata pe loc, dar aceste persoane nu vor figura in clasamentul Campionatului National. 
Copiii (9-13 ani) care participă la concurs NU vor plăti taxa de înscriere, dar au obligaţia să se înscrie în concurs 
completând formularul online. 
 

Neplata taxei de participare duce la invalidarea înscrierii pe www.racehub.ro, iar persoana respectiva nu poate 

participa la concurs. 
 

V. Declaraţia pe propria răspundere 
 
Pentru a putea participa la eveniment, toţi concurenţii trebuie să-şi însuşească fără echivoc și sunt obligați să 
respecte termenii și condițiile prezentului Regulament prin semnarea unei declaraţii pe proprie răspundere, prin 
care confirmă si ca au capacitatea fizică de a lua parte la competiţie. 
Toţi concurenţii vor completa on-line declaratia pe proprie raspundere pentru asumarea conditiilor Regulamentului 
de Organizare si de Desfasurare al Concursului.  
Organizatorul va pune la dispoziţia concurenţilor, pe site-ul competiţiei, declaraţia pe proprie răspundere privind 
situatia Covid-19 (Chestionar Covid-19). Aceasta trebuie descarcata, completata si semnata in prealabila, urmand 
a fi predata Organizatorului la ridicarea kit-ului de concurs. 
Pentru pentru minorii între 8 şi 18 ani, declaraţia trebuie să fie semnată de unul dintre părinţi/tutori. 
Nedepunerea Chestionarului Covid-19 la ridicarea kit-ului, conduce automat la ne-predarea numerelor de concurs 
ceea ce implica interzicerea accesului in zona de tranzitie iar taxa de înscriere nu se restituie in acest caz. 

 
VI. Echipament, condiţii de concurs, probe, tranziție 
Concurenţii vor participa la competiţie cu echipament propriu si adecvat conditiilor de desfasurare. 
Numerele de concurs, castile de inot, etc. vor fi puse la dispozitia concurentilor prin grija organizatorului. 
 
Zona de concurs: 
Purtarea mastii de protectie pe durata in care concurentul se afla in aria zonei de concurs este obligatorie. 
Purtarea mastii de protectie care sa acopere gura si nasul este obligatorie pentru toti organizatorii, voluntarii si 
oficialii tehnici implicati in organizarea si desfasurarea evenimentului. 
Nu vor fi corturi garderoba. 
Se va permite sportivilor pastrarea echipamentului in aria alocata din zona de tranzitie. 
 
Proba de înot: 
Concurentii vor purta masca de protectie care sa acopere gura si nasul. Masca va fi indepartata imediat inainte de 
start si depozitata in cosuri de gunoi puse la dispozitie de catre Organizator. 
În timpul probei de înot este obligatorie purtarea căştii de înot. Identificarea participantilor se va face prin numărul 
de concurs scris pe umărul stâng si/sau pe cască. Purtarea castii si a unui costum de înot sau triatlon este 
obligatorie, iar purtarea ochelarilor de inot este optionala. Nu este permis înotul cu alte echipamente ajutătoare 
(labe, palmare). 
Se va înota pe culoarele marcate de organizatori prin balize. 

http://www.racehub.ro/
http://www.racehub.ro/


 

În caz de crampe musculare sau orice alt inconvenient concurentul poate să ceară de la cei care supraveghează 
proba, sa fie dus la marginea bazinului. 
.  
 
Proba de alergare: 
Proba de alergare se va desfasura pe o pista de alergare avand suprafata din beton. 
 
Zona de tranziţie 
Zona de tranziţie va fi amenajată în apropierea bazinului de inot. 
Aici concurenții îşi vor lăsa echipamentele necesare pentru proba de alergare. 
Zona de tranzitie se deschide și se închide conform orarului prevăzut în programul evenimentului. 
În zona de tranziţie accesul este permis doar concurenţilor și se face pe baza numerelor de concurs. 
 
Preluarea echipamentelor după finalizarea probelor se face personal, pe baza numărului de concurs. 
Fiecare concurent îşi va aşeza echipamentele în spaţiul marcat cu numărul său de concurs. În zonele de tranziţie, 
concurenţii îşi vor schimba echipamentele fără a deranja echipamentele altor concurenţi.  
Nu este permis ajutorul din exterior pentru nici una din operaţiile făcute în zonele de tranziţie. Accesul susţinătorilor 
în zonele de tranziţie este strict interzis.  
 
Marcaje: 
Traseele vor fi marcate corespunzător pe toată distanţa fiecărei probe. Marcajul va fi foarte clar astfel incat sa 
previna orice scurtare accidentala a traseului. 
 
Zona de penalizare / Penalty Box: 
Va fi amplasat un Penalty Box, o zonă de penalizare pentru executarea penalizărilor de timp acordate de oficialii 
tehnici pe traseul de înot, zona de tranziție.  
 
 
Puncte de hidratare / alimentare: 
Punctul de hidratare de pe traseul de alergare va funcționa pe bază de autoservire.  

Se va furniza doar apa.  

Este obligatorie respectarea regulilor de igiena si a regulilor sanitare in vigoare.  

Arbitri: 
Concursul va fi asistat de oficialii tehnici ai FRTRI.  
  
 
Altele: 
Va fi rezervata si marcata o zona in care concurenții își vor putea parca mașinile. Accesul concurentilor cu masina 
in zona de desfasurare a concursului este interzisa. 
Sedinţa tehnică care va avea loc în pre-ziua concursului va fi on-line. Sedinta tehnica va fi anuntat in programul 
evenimentului. 
.  

 
VIII. Premii / Premiere 
In actualul context epidemic, ceremonia de premiere va fi on-line. 
Toti concurentii de la Liga Tri Kids vor primi diplome de participare – toti acesti concurenti sunt castigatori. 
 



 

 
 
IX. Alte aspecte 
Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a echipamentului 
personal sau utilizarea de către concurenţi a unui echipament inadecvat pentru eveniment. 
Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la înscrierea în 
Competiţie şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestor informaţii şi documente. În cazul în 
care se dovedeşte contrariul, concurentul este descalificat sau înscrierea la eveniment este anulată, după caz. 
 
Lista câştigătorilor şi clasamentul final vor fi publicate pe site-ul www.racehub.ro. 
 
Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu 
caracter personal. 
Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale 
participanţilor/câştigătorilor la prezenta Competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al 
declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare. Prin înscrierea la concurs participanţii 
declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator in scopuri legate strict de 
organizarea si desfasurarea acestui concurs. 
 
Organizatorul va anunţa modificările intervenite fata de acest regulament pe site şi la locul de desfăşurare a 
competiţiei. 
 
Daca evenimentul este anulat din motive de forţă majoră, participanţii nu vor beneficia de rambursarea taxei de 
înscriere şi nici de compensaţii pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuieli ocazionate de călătorie şi cazare. În cazul 
anulării evenimentului, participanții vor primi kitul de participare. 
 
Organizatorii nu isi asuma nicio obligaţie cu privire la suportarea oricăror altor costuri sau cheltuieli efectuate de 
concurenti în vederea participării la eveniment, în afara taxei de înscriere. 
 

http://www.racehub.ro/

