“Cupa Capitalei” – ediția a II-a

[REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI]

“CUPA CAPITALEI” – ediția a II-a
20 – 21 aprilie 2019, București, Stadionul “Iolanda Balaș Sotter”

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului
(proiect în dezbatere publică până la data de 3 martie 2019)
1. Denumirea competiției:
„Cupa Capitalei” – ediția a II-a

Avizat de

2. Organizatori:
Asociația pentru Sprijinirea Inițiativei Civice
Federația Română de Atletism

Federația Română de Atletism
Președinte
FLORIN FLOREA

3. Participanți
a) Concursul este destinat atât copiilor nelegitimați, cât și celor legitimați la un club
sportiv din România;
b) Concursul este înscris în calendarul oficial al F.R.A. – Anexa B;
c) În cazul cluburilor, fiecare echipă va avea în mod obligatoriu un coordonator, care
poate fi antrenorul sau o persoană desemnată de acesta. Coordonatorul echipei va fi
cel care va primi toate informațiile legate de concurs și va fi persoana care va face
validările pentru echipa sa;
d) În cazul participării individuale (doar copii nelegitimați), validarea se face de către
tutorele legal;
e) Grupele de vârstă care pot participa în cadrul concursului, sunt următoarele:
Copii 1 – anul nașterii 2006 și 2007
Copii 2 – anul nașterii 2008
Copii 3 (G1) – anul nașterii 2009
Copii 3 (G2) – anul nașterii 2010
Copii 3 (G3) – anul nașterii 2011
Copii 3 (G4) – anul nașterii 2012
f) Înscrierile se vor face online, prin completarea tabelului de înscrieri care poate fi
descărcat de pe pagina www.primiipasiinatletism.ro, urmând ca după completare
să fie trimis la adresa de e-mail: inscrierikaes2019@yahoo.com
g) Toți participanții - sportivi, antrenori, părinți, spectatori - sunt rugați să consulte cu
atenție prezentul Regulament. În momentul validării (achitarea taxei de 25 lei și
confirmarea prezenței în concurs de către coordonatorul echipei sau a tutorelui
legal), toți participanții (inclusiv coordonatorii echipelor și tutorii legali), declară că
sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și se obligă să-l respecte în
totalitate. Sportivii pentru care nu a fost înregistrată plata taxei de participare nu vor
putea lua startul în probele la care au fost înscriși.
1

“Cupa Capitalei” – ediția a II-a

[REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI]

h) În funcție de gravitatea încălcării prezentului Regulament de către participanți,
organizatorii pot aplica următoarele sancțiuni:
- Avertisment;
- Suspendarea temporară din concurs;
- Descalificarea din concurs.
i) Drepturile participanților:
- Participanții vor avea acces la toate informațiile legate de desfășurarea concursului:
programul de desfășurare, liste de start, rezultate oficiale, premii oferite de
organizatori, fotografii și filmări realizate în timpul concursului și în pauzele
acestuia (materialele foto/video vor fi încărcate pe pagina de facebook Primii pași în
atletism);
- Acces la o sursă de apă potabilă și grupuri sanitare, pe toată perioada desfășurării
concursului;
- Spectatorii au acces gratuit, în locurile special amenajate;
Obligațiile participanților:
Să respecte prevederile prezentului Regulament;
Să păstreze ordinea, disciplina și curățenia;
Să furnizeze informații corecte către organizatori (organizatorii nu pot fi responsabili
de apariția unei situații generate de informațiile eronate primite din partea
participanților);
- Sportivii vor avea efectuată vizita medicală, care să confirme că pot face efort fizic.
Coordonatorii echipelor (în cazul copiilor legitimați sau echipelor asociațiilor
sportive școlare), sau tutorele legal, în cazul participării individuale, vor da o
declarație pe propria răspundere la momentul validării, în care vor menționa dacă
sportivul/sportiva pe care îl/o reprezintă, este apt pentru efort fizic. Lipsa acestei
declarații duce la interzicerea participării sportivilor la problele la care aceștia au
fost înscriși;
- Să plătească taxa de participare în cuantum de 25 lei/sportiv, prin transfer bancar,
în contul Asociației pentru Sprijinirea Inițiativei Civice (A.S.I.C.), IBAN
RO23RZBR0000060019613379, deschis la Raiffeisen Bank, CUI 18097020, până
cel târziu 15 aprilie 2019, sau numerar, în ultima zi în ultima zi în care se mai pot
face validări – 19 aprilie 2019, la Secretariatul Tehnic, aflat în cadrul “Kids
Athletic Expo Show”. Intervalul orar în care se vor face ultimele validări este 12:00
– 18:00. Dacă până la data de 19 aprilie, ora 18:00, sportivii din provincie care au
confirmat participarea la concurs, nu pot achita taxa de participare din motive
obiective, sportivul/sportiva mai poate fi validat/validată cel mai târziu cu 1h înainte
de începerea concursului, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
- În cazul în care plata taxelor de participare s-a efectuat prin transfer bancar, vă
rugăm să transmiteți până cel târziu 15 aprilie 2019, ora 23:59, o copie după
documentul de plată, la adresa de e-mail: inscrierikaes2019@yahoo.com
j)
-
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- Participanții vor aduce la cunoștința organizatorilor, în cel mai scurt timp posibil,
eventualele neregului sau situații constatate, pentru ca aceștia să poată lua măsurile
care se impun;
- Spectatorii (indiferent de gradul de rudenie), precum și antrenorii sau coordonatorii
echipelor, nu vor avea acces pe pista de alergare unde se va desfășura concursul, sau
în zona probelor de aruncări și sărituri. Încălcarea acestei prevederi poate duce la
descalificarea sportivului/sportivei din concurs, fără niciun fel de alte obligații din
partea organizatorilor. Excepție fac grupele de Copii C3 (G1 – G4), care pot fi
însoțiți doar de o singură persoană (antrenorul / coordonatorul / voluntarul
responsabil de grupa respectivă). Accesul părinților pe pistă este strict interzis.
4. Probe de concurs. Organizare și desfășurare.
a) În cadrul concursului, se vor desfășura următoarele probe, în funcție de categoria de
vârstă a participanților:
Copii 1, F/M

Copii 2, F/M

-

- Greutate
- 50m
- 50mg (garduri)
- Lungime
- 200m
- 600m
- Ștafetă 4x50m
- Ștafetă 8x50m

Greutate
80m
60mg (garduri)
Lungime
Înălțime
200m
300m
800m
1500m
Ștafetă 5x80m

Copii 3, F/M
- Greutate (C3-G1, C3 G2)
- 50m (C3 – G1, G2, G3, G4)
- 50mg (garduri) (C3 – G1, G2)
- Lungime (C3 – G1, G2, G3, G4)
- 200m (C3 – G1, G2, G3, G4)
- Ștafetă 4x50m (C3 – G1, G2, G3, G4)
- Ștafetă 8x50m (C3 – G1, G2, G3, G4)

b) Un sportiv/o sportivă poate participa la cel mult două probe + ștafetă (la probele de
ștafetă pot participa doar sportivii legitimați sau echipele școlare – care nu vor
putea avea în componența lor sportivi legitimați!);
c) Pentru fiecare categorie de vârstă se vor face serii separate pentru copii legitimați /
nelegitimați;
d) Startul în probele de viteză, pentru copiii nelegitimați se va da din picioare, iar
fiecare participant va fi avertizat pentru primul start fals, fiind descalificat la cel de
al II-lea start fals al său;
e) Startul în probele de viteză, pentru copiii legitimați, se va da de jos, folosindu-se
regula primului start fals pentru toți participanții din seria respectivă;
f) Listele de start vor fi realizate după închiderea validărilor, fiind afișate pe pagina de
facebook a evenimentului, pe pagina de web www.primiipasiinatletism.ro și la
avizierul concursului, cel mai târziu sâmbătă 20 aprilie 2019, ora 08:30;
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g) Apelul se va face după cum urmează:
- Alergări și garduri, pentru fiecare serie în parte (de ex. Apel Seria I, Apel Seria II,
ș.a.m.d.), cu 15 minute înainte de începerea probei;
- Probele tehnice – cu 30 de minute înainte de începerea probei;
- Secretariatul de Apel va fi semnalizat pe harta locației, pentru ca sportivii și
antrenorii să poată avea acces rapid la acesta;
h) Director de Concurs: va fi nominalizat cel târziu la data de 15 aprilie 2019;
i) Toți sportivii validați, atât nelegitimați sau legitimați, vor primi numere de concurs
personalizate (în cazul în care sportivii legitimați dețin echipament personalizat cu
nr. oficial de concurs repartizat de F.R.A., pot participa la probe cu acesta); în cazul
în care validarea sportivului/sportivei se va face după data de 15 aprilie 2019 (nu
mai târziu de 1h înainte de începerea concursului), numărul de concurs va fi unul
aleatoriu, fără personalizare. Participarea la probele în care s-au stabilit deja seriile
finale este condiționată de disponibilitatea locurilor în ultimele serii, pentru probele
de sărituri sau aruncări punctând cea mai bună performanță obținută;
j) Contestațiile vor fi înmânate Directorului de Concurs în cel mult 30 de minute după
anunțarea rezultatelor. Toate contestațiile vor fi judecate de un juriu format din
Directorul de Concurs, Șeful Comisiei de Arbitri și un reprezentant al A.S.I.C.;
k) Pe toată durata concursului, organizatorii vor asigura prezența unui echipaj medical,
iar la nevoie se va solicita serviciul de urgență 112;
l) Fiecare probă va avea o Comisie de Arbitri, asistată de 2-4 voluntari, care vor prelua
sportivii după efectuarea apelului, îi vor conduce la startul fiecărei probe, unde
arbitrii le vor explica regulile probei, iar la sfârșitul seriei/probei, un voluntar îi va
prelua și îi va readuce la locul pe unde au intrat pe pistă;
m) Rezultatele oficiale vor fi furnizate de Echipa Tehnică pentru Cronometrajul
Electronic, după validarea acestora fiind afișate la locul stabilit de organizator și
anunțat la începutul concursului;
n) Este interzis accesul persoanelor neautorizate în zona de prelucrare electronică a
rezultatelor (antrenori, părinți, spectatori);
o) Fiecare comisie de arbitri își va desemna un reprezentant care va comunica Echipei
Tehnice pentru Cronometraj Electronic, informațiile pe care aceștia le solicită, în cel
mai scurt timp;
5. Drepturi de autor/folosire a imaginilor statice și video
a) Prin participarea la această competiție, sportivii, antrenorii și spectatorii își exprimă
acordul ca organizatorii să poată folosi în scopuri publicitare fotografiile sau
înregistrările video realizate cu această ocazie, fără niciun fel de pretenții financiare
sau materiale;
b) Organizatorii vor încărca pe pagina evenimentului, pe pagina oficială de facebook și
la adresa www.primiipasiinatletism.ro fotografii și clipuri video realizate cu ocazia
desfășurării concursului, acestea putând fi preluate de terți sau persoane juridice doar
cu menționarea evenimentului – Cupa Capitalei – ediția a II-a;
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c) Toate drepturile de autor asupra materialelor foto/video realizate cu ocazia
desfășurării concursului, aparțin Asociației pentru Sprijinirea Inițiativei Civice,
aceasta putând utiliza imagini sau înregistrări video pentru a promova evenimentul
sau activitățile viitoare;
6. Premieri
a) Premierile (locurile I – III) se vor face separat pentru fiecare categorie de vârstă,
copii legitimați / copii nelegitimați.
b) Organizatorii vor mai acorda trofee pentru cele mai bune echipe (Locul I – III);
c) Punctajul pentru fiecare echipă este realizat astfel:
o medalie de aur = 3 puncte
o medalie de argint = 2 puncte
o medalie de bronz = 1 punct
d) Departajarea se va face în funcție de punctajul obținut de fiecare echipă.
7. Accesul spectatorilor, mass-media și al participanților
Accesul în locația desfășurării concursului, va fi organizat după cum urmează:
a) Spectatorii vor avea acces gratuit, în spațiile special amenajate pentru aceștia, cu
condiția să respecte prevederile prezentului Regulament; spectatorii nu vor avea
acces în zona de desfășurare a probelor (pe pistă, la sectorul de sărituri sau aruncări);
b) Sportivii vor avea acces în zona în care se face apelul, pe pistă și la sectoarele de
aruncări și sărituri, numai dacă poartă numărul de concurs;
c) Reprezentanții mass-media, fotografii, cameramanii, vor putea avea acces la locul
desfășurării probelor, după obținerea acreditării din partea organizatorilor, cu
condiția de a respecta prezentul Regulament și zonele indicate de către organizatori,
în care își pot desfășura activitatea;
8. Mențiuni
a) Organizatorii pot modifica prezentul Regulament, în urma consultărilor cu
antrenorii/structurile sportive, cel târziu până la data de 4 martie 2019. După această
dată prezentul regulament nu mai poate suferi modificări. Programul concursului
poate fi modificat, în funcție de numărul de participanți, însă nu mai târziu de 20
aprilie, ora 8:30; în cazul în care vor apărea modificări ale Regulamentului sau
Programului concursului, ele vor fi aduse la cunoștința publicului și participanților
prin următoarele mijloace de comunicare: afișare pe pagina de facebook a
evenimentului, pe site-ul www.primiipasiinatletism.ro, precum și prin afișare la
intrarea în locația unde se va desfășura concursul și la Secretariatul Tehnic al
acestuia;
b) Organizatorii pot suspenda sau anula competiția, din motive întemeiate, aducând la
cunoștința tuturor participanților acest lucru, prin toate mijloacele de comunicare pe
care le deține (pagina de facebook, site-ul www.primiipasiinatletism.ro, afișe, etc.);
c) Organizatorii își rezervă dreptul de a evacua din incinta locației în care se desfășoară
evenimentul, persoanele care încalcă prevederile prezentului Regulament, produc
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pagube materiale, incită la violență fizică sau vrbală, sau împiedică participanții să-și
desfășoare activitatea;
Dacă un sportiv nu mai poate participa la concurs, acesta nu poate fi înlocuit, iar taxa
de participare nu mai poate fi restituită;
Participanții vor putea comunica organizatorilor feedback-ul lor, la adresa de e-mail:
asic_org@yahoo.com, sau direct pe pagina de facebook Primii pași în atletism;
Organizatorii vor publica pe site-ul www.primiipasiinatletism.ro rezultatele
oficiale ale concursului, în timp real – acolo unde există această posibilitate și în cel
mult 2h de la terminarea concursului (cu condiția ca aceștia să primească
informațiile validate de Echipa Tehnică de Cronometraj Electronic și Comisia de
Arbitri);
Prezentul Regulament se completează cu prevederile Regulamentului F.R.A. în
vigoare și este valabil pentru toți participanții (spectatori, sportivi, antrenori, etc);
Participanții sau tutorii legali ai acestora, își exprimă acordul, odată cu înscrierea în
concurs, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizatori, în
conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protecţia datelor
personale – GDPR (General Data Protection Regulation).
Asociația pentru Sprijinirea Inițiativei Civice,
inițiator al proiectului “Primii pași în atletism”
Președinte,
SORIN PANAIT
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