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Nr. 4864 din 21.06.2021 

 

,,Hai la CROS - Competiție-Rezistență-Olimpiadă-Sănătate!” 

  31 iulie 2021 

Borca 
 

Strategia Comisiei Europene în direcția implementării programelor locale, regionale privind 
dezvoltarea dimensiunii europene a sportului și a mișcării, a educației pentru sănătatea fizică și mintală, 
promovează o mai bună recunoaștere a contribuției sportului la obiectivele generale ale acesteia, având în 
vedere potențialul considerabil al acestui sector de a contribui la o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii și la crearea de noi locuri de muncă și luând în considerare efectele sale pozitive 
asupra incluziunii sociale, educației și formării, precum și asupra sănătății publice și a îmbătrânirii active; 

Astfel, evenimentele sportive non-profit care promovează aspecte relevante pentru sporturile de 
masă trebuie susținute și promovate, ducând la îndeplinirea acestor obiective. 
 

SCOP 
 

Formarea unei atitudini sănătoase și responsabile fată de sănătate, a unui stil de viață sănătos prin 
activitatea ,,Hai la CROS - Competiție-Rezistență-Olimpiadă-Sănătate!” - activitate caritabilă (taxa 
de înscriere a adulților în competiție, va fi transformată în echiparea cu ghiozdane și rechizite școlare 
necesare pentru începerea anului școlar 2021-2022 a elevilor proveniți din familii fără o situație materială 
corespunzătoare.) 
  

ARGUMENT 
 

Parcă pe zi ce trece, tehnologia acaparează din ce în ce mai mult universul copilăriei. Din păcate, 
copiii sunt privați de mișcarea atât de necesară corpului și dezvoltării sale armonioase. Copiii sunt privați 
de prea multe ori de o alimentație sănătoasă și corespunzătoare vârstei, din păcate de foarte multe ori, din 
inconștiența părinților, sau diferitele probleme financiare sunt privați chiar de controalele și îngrijirile 
medicale și stomatologice necesare unei dezvoltări mintale și corporale armonioase. Predispoziția 
biologică nu este o sentință, iar mediul social este o șansă. Sentința produsă de societate e mai periculoasă 
pentru un copil în dezvoltare decât predispoziția biologică. Pornind de aici, trebuie să înțelegem faptul că 
trăim într-o lume a diversității umane, că școala nu se poate eschiva de la rolul de promotor al progresului 
uman și că doar ea poate facilita schimbarea mentalității și atitudini fată de cerințele educative ale tuturor 
copiilor. 

Organizatorii doresc prin acest proiect ca elevii să se simtă ocrotiți, să știe că nu numai familia le 
poartă de grijă, ci și școala și comunitatea locală - dispensar, primărie, biserică, poliție; orice problemă ar 
avea (de sănătate, probleme sociale) să știe cui să i se adreseze pentru a se simți în siguranță. 

Așadar, inițiem acest parteneriat pentru a veni în ajutorul elevilor, încercând să le asigurăm o 
dezvoltare fizică și mintală armonioasa, să răspundem nevoii lor de încredere și siguranță în societatea 
din care fac parte. 
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REGULAMENT 
de organizare și desfășurare a evenimentului  

,,Hai la CROS - Competiție-Rezistență-Olimpiadă-Sănătate!” 
 
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI 

 
Competiția ,,Hai la CROS - Competiție-Rezistență-Olimpiadă-Sănătate!” (denumita în cele ce 

urmează “Competiția”) este organizata de Liceul „Mihail Sadoveanu” în colaborare cu Primăria 
Comunei Borca și Direcția pentru Tineret și Sport Neamț.  Evenimentul face parte din proiectul 
educațional ,,Școala de vară e o comoară” proiect inițiat și coordonat de prof. Ciubotă Nicoleta. 
Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile din prezentul Regulament al 
Competiției (denumit în continuare “Regulament”). 

Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în Romania, fiind 
disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la locul de desfășurare a Competiției și la avizierul 
Organizatorilor. 

Prin participarea la aceasta Competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze 
tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației în vigoare aplicabile 
și să semneze declarația pe proprie răspundere pusă la dispoziție de către Organizatori cu ocazia înscrierii, 
precum și în ziua concursului, la momentul validării înscrierii. 
 
SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI 

 
Competiția va avea loc în ziua de sâmbătă, 31 iulie 2021, în Borca, cu startul la Liceul Mihail 

Sadoveanu (zona de start și aria de concurs sunt marcate pe harta oficială). Organizatorul își rezervă 
dreptul de a modifica data evenimentului în cazul în care aspecte neprevăzute impun această schimbare. 

Startul și sosirea în/din competiție vor fi amenajate în curtea Liceului „Mihail Sadoveanu”. 
Înscrierea/validarea înscrierii la competiție (în limita locurilor disponibile) și festivitatea de premiere vor 
avea loc în aceeași zonă de start/sosire. 

Traseul de desfășurare a întrecerilor va fi marcat de către voluntari care vor flutura stegulețe roșii 
și va avea în anumite puncte stabilite anterior persoane din partea organizatorilor, „comisari de traseu”. 
Aceștia sunt responsabili pentru parcurgerea traseului în deplină siguranță de către toți competitorii, 
precum și cu respectarea de către concurenți a regulilor prevăzute în prezentul regulament. 

De asemenea vor fi prezenți asistenții medicali echipați cu truse de acordare a primului ajutor: 
asistent medical comunitar doamna Cătalina Ifrim și asistent medical de la Dispensarul Uman - Cabinete 
asociate Dr. Parfeni, dna Iliescu Iustina. 
 
SECTIUNEA 3. MECANISMUL COMPETITIEI 
 
3.1. Participanții și desfășurarea Competiției 

Această competiție se adresează oricăror pasionați de alergare, oricărei persoane căreia starea de 
sănătate îi permite o alergare pe una din distantele menționate. 

Competiția va cuprinde următoarele secțiuni: 
1. Categoria Clasa Pregătitoare, I, II cu distanța de 1000 m 
2. Categoria Clasele III-IV, cu distanța de 1 500 m 
3. Categoria Clasele V-VI, cu distanța de 2 500 m 
4. Categoria Clasele VII-VIII cu distanța de 3000 m 
5. Categoria Liceu, 4000 m 
6. Categoria Adulți, 4000 m 
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3.2. Traseul de concurs 
Traseul de concurs va fi semnalizat de către voluntarii concursului prin stegulețe de delimitare și 

va fi supravegheat de comisari de cursă, amplasați în diferite puncte ale traseului. 
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica traseele anunțate în funcție de condițiile meteo, 

astfel încât să nu fie pusă în pericol siguranța participanților, varianta de rezerva fiind sala de sport a 
Liceului Mihail Sadoveanu - Borca. 
 
3.3. Înscriere 

Înscrierea participanților se face completând formularul online 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5GA9u516ZjqTUkb7M75BRrHojawKXPxp8ASaoSfNG
1-cDOQ/viewform?usp=sf_link de pe site-ul competiției, în limita locurilor disponibile (20 de participanți 
pentru fiecare secțiune). 
 
3.4. Taxa de înscriere 

Pentru ELEVI nu exista TAXĂ de participare. 
Pentru adulți se percepe o taxă de 10 lei care va fi folosită în scopuri caritabile (echiparea cu 

ghiozdane, haine și rechizite școlare a elevilor nevoiași la începutul anului școlar). 
 
3.5. Declarația pe propria răspundere 

Toți concurenții vor completa și semna o declarație pe propria răspundere că sunt apți din punct 
de vedere medical pentru a participa la competiție. 

Este interzisă participarea la competiție/eveniment a persoanelor care au asupra lor băuturi 
alcoolice/droguri sau care se află sub influența acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice 
fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive 
pentru șocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a 
desfășurării normale a derulării evenimentului. 

Persoanele care vor încalcă aceste prevederi vor fi îndepărtate din zona evenimentului de către 
organizatori, chiar cu sprijinul organelor de politie/jandarmerie, daca va fi cazul. 
 
3.6. Echipament și condiții de concurs. Numere de concurs 

Concurenții vor participa la competiție folosind propriul echipament. Se recomandă concurenților 
să poarte echipament de alergare corespunzător condițiilor meteorologice de la ora de desfășurare a 
competiției (inclusiv încălțăminte adecvata). Toți concurenții vor purta tricou alb pe care organizatorii vor 
lipi numerele de concurs. 

Numerele de concurs vor fi puse la dispoziție de către organizatori și se vor înmâna concurenților 
după completarea și semnarea declarațiilor pe propria răspundere. 

Numerele de concurs se vor amplasa în zona pieptului/abdomenului a fiecărui concurent (pe partea 
din față), astfel încât să fie vizibile. 
 
3.7. Start si limite de timp 

– ora 9:00 START: Cros 1 km, 2,5 km și 4 km; 
 
– ora 10:00 START: Cros 1,5 km, 3 km și 4 km (adulți) 

 
3.8. Stabilirea rezultatelor 

Clasamentul pentru fiecare categorie se face în ordinea sosirii fiecărui participant. 
Se vor întocmi clasamente separate pe fiecare categorie de la fiecare probă. Lista categoriilor este 

detaliată la punctul 3.1. 
Organizatorii își rezervă dreptul de a comasa o categorie cu cea care urmează, dacă aceasta are 

mai puțin de 5 concurenți care au participat. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5GA9u516ZjqTUkb7M75BRrHojawKXPxp8ASaoSfNG1-cDOQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5GA9u516ZjqTUkb7M75BRrHojawKXPxp8ASaoSfNG1-cDOQ/viewform?usp=sf_link
http://miscareafacebine.ro/cros/
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3.9. Arbitrii de traseu 
În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasați comisari de cursă (arbitri de traseu) care 

vor supraveghea respectarea traseului și a prezentului regulament de către concurenți.  
Dacă un comisar de cursă va observa o tentativa de ”taiere” (scurtare sau abatere) a traseului, 

concurentul respectiv va fi descalificat. 
 
SECȚIUNEA 4. ANUNȚAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR 
 

Vor fi premiate locurile 1, 2 si 3 de la fiecare categorie. 
Premiile vor fi anunțate înainte de începerea concursului. Pe lângă premii, câștigătorii vor primi și 

diplome. Toți participanții vor primi diplome de participare. 
Festivitatea oficială de premiere va avea loc după terminarea curselor la locul de desfășurare a 

evenimentului conform programului oficial. 
 
SECȚIUNEA 5. CONDIȚII ADMINISTRATIVE 
 
5.1. Condiții administrative (pe timpul curselor) 

Organizarea evenimentului revine Liceului Mihail Sadoveanu și Primăriei Borca care se ocupa de 
implementarea evenimentului și care pune la dispoziție arbitrii și voluntarii necesari bunei desfășurări a 
competiției. 

Pe durata desfășurării celor 2 curse, participanții nu pot părăsi traseul de alergare și nici nu îl pot 
schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative, respectând și culoarul de delimitare trasat de 
către organizatori și marcat cu voluntari. Participanții care renunța la cursă pe parcursul alergării sunt 
rugați să se prezinte în zona Start/Sosire pentru a anunța arbitrul de traseu din acea locație despre acest 
abandon. 

Competiția va beneficia de asistenta medicala. 
 
5.2. Condiții administrative (generale) 

În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câștigătorilor și 
premiile acordate în cadrul acestei Competiții. Lista câștigătorilor va fi publicată după data de 31 iulie 
2020 pe site-ul Liceului Mihail Sadoveanu-Borca. 

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția 
datelor cu caracter personal. 

Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale 
participanților/câștigătorilor la prezenta Competiție și să le utilizeze conform prezentului Regulament 
Oficial, al declarației participanților pe propria răspundere și legislației în vigoare. 

Concurenților le este interzisă aruncarea oricăror resturi, gunoaie în zona de desfășurare a 
competiției sub sancțiunea descalificării din competiție. Aceștia vor putea folosi fie coșurile de gunoi 
amplasate în zona de start-finiș sau sacii menajeri puși la dispoziție de către organizatori în zona de 
start/sosire. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deșeurilor și depunerea 
acestora în containerele aflate în zona evenimentului. 

Este interzisă participarea la competiție/eveniment a persoanelor care au asupra lor băuturi 
alcoolice/droguri sau care se afla sub influența acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice 
fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive 
pentru șocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a 
desfășurării normale a derulării evenimentului. Persoanele care vor încalcă aceste prevederi vor fi 
îndepărtate din zona evenimentului de către organizatori, chiar cu sprijinul organelor de politie, daca va 
fi cazul. 

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii 
competiției cu obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe site și la locul de desfășurare a 
competiției. 
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Am găsit cele mai frumoase și utile sfaturi pentru participanți: 
 

Dr. Şerban Damian, este specialist în nutriție sportivă, autor al volumelor “Stretching, secretul 
flexibilității” (publicată în anul 2003), “Superfit. Esențialul în fitness și culturism” (2006) și 

“Ecuația slăbirii. Ghid de nutriție și antrenament pentru o viață de calitate“ (2017), alergător de 
maraton, președinte al Ro Club Maraton și fondator al Centrului Superfit. 

 
 Fă un control medical 

Sfatul pe care îl dau oricărei persoane care dorește să înceapă o activitate sportivă sau să-și crească 
volumul de activitate sportivă este să facă un control medical. Asta înseamnă mai mult decât să iei 
o adeverință de la medicul de familie, adică să faci niște investigații în zona cardio, un EKG ar fi un 
minim necesar, să te asculte cineva la inimă, să-ți ia o tensiune, să fii sigur că nu ai niște probleme 
care ar putea să îți contraindice efortul fizic. 

Mai mult de atât, ar fi bine să faci un control de medicină sportivă, pentru că te consultă un 
medic care cunoaște mult mai în detaliu patologiile care ar putea să contraindice activitatea 
fizică.  Nu trebuie nici să exagerăm și să facem toate analizele posibile și să ne gândim imediat la un 
test de efort. 
 Fii realist 

Apoi, să ai o privire realistă legată de posibilitățile tale fizice. Dacă ai descoperit evenimentul 
din timp și ești atras de cauză, trebuie să începi să te antrenezi. 
 Apelează la o persoană care să te îndrume 

Recomand să apelezi la un specialist, la o persoană care să te îndrume, un antrenor calificat ȋn 
acest sens sau măcar o persoană care are experiență în alergare și care deja are niște noțiuni pe care 
ți le poate transmite. Un specialist îți va putea răspunde la întrebări de bază, precum: Cât de mult să 
alerg? Cum să îmi dozez efortul? Cum să mă îmbrac? Ce să mănânc? 
 Fii atent la semnalele corpului tău 

Apoi implementează informațiile noi cu răbdare și ascultându-ți în permanență corpul, care îți dă 
semnalele tale interne în ceea ce privește cât de mult poți să te întinzi. Pentru începători, în ceea ce 
privește intensitatea antrenamentelor, două repere sunt ușor de urmărit: pulsul și respirația. Dacă 
în timpul antrenamentului începi să respiri intens, să gâfâi, înseamnă că deja ai intrat într-o zonă de 
intensitate mai mare, iar pentru început este bine să fii în zona aerobă joasă, adică să poți purta în 
timpul alergării o conversație formată din propoziții scurte. 
 Învață să alergi corect 

E foarte important să înveți să alergi corect, pentru că de aici pot să apară o serie de probleme ale 
sistemului muscular, ligamentar sau osos. Și în acest caz, poți să te adresezi cuiva care să te analizeze 
și să te învețe cum să stai cu corpul, cum să calci sau cum să ții brațele. 
 Alimentează-te optim 

În ceea ce privește nutriția, pentru distanțele scurte, parcurse la nivel amator, nu sunt niște 
indicații care să fie mult diferite față de ceea ce ar trebui să se întâmple în mod curent. Dacă omul 
se alimentează optim, zi de zi, poate foarte bine să se antreneze și să concureze fără probleme. 
Alimentare optimă înseamnă să se respecte principiile clasice ale alimentației: să ai alimentația 
fragmentată în mai multe mese pe zi, să ai varietate în alimentație, să ai proporții bune intre diversele 
grupe alimentare, să mănânci carne, fructe, legume și lactate în anumite proporții în așa fel încât să 
îți asiguri toți nutrienții și necesarul de energie zilnică. Suplimentele nutritive intră în discuție la 
sportivii care fac antrenamente mai lungi. Poți apela desigur la un nutriționist, dar și în acest caz, 
corpul nostru ne spune dacă avem ce ne trebuie. Dacă avem o greutate normală, o stare de sănătate 
bună, analizele ies cum trebuie, avem energie pentru viața de zi cu zi, avem suficientă energie pentru 
antrenamente, nu ne simțim obosiți dimineața, nu ne îmbolnăvim frecvent sau chiar deloc, înseamnă 

https://www.facebook.com/nutritionist.serban.e.damian
https://www.superfit.ro/
http://www.crosulpentruviata.ro/despre-eveniment/
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că, intuitiv, avem o alimentație care acoperă nevoile noastre. Problemele apar în momentul în care 
lucrurile acestea se dezechilibrează. 

Mesele dinaintea unei curse de 3 sau 11 km nu trebuie să ne preocupe foarte tare, deoarece din 
punct de vedere energetic avem suficiente rezerve. Totuși, nu trebuie să venim la start cu rezervele 
de glicogen golite. Asta înseamnă că trebuie să mâncăm în ziua de dinaintea competiției, dar și în 
dimineața din ziua cursei, o alimentație care să se bazeze pe un aport de carbohidrați (adică, în 
termeni generali, pâine și orice derivate din făină, fructe, legume, orez, cartofi sau paste). Masa de 
dimineață, dinaintea unei curse nu trebuie să fie consistentă, dar nici să venim la start fără a fi mâncat. 
Spre exemplu, recomand un pumn de cereale cu iaurt, lapte sau o băutură vegetală pentru cei care nu 
consumă lapte. Apoi, o felie de pâine cu gem. Nu avem nevoie de proteine (de exemplu o omletă) 
înainte de concurs, pentru că proteina respectivă nu te ajută în momentul imediat următor, ci mai 
curând după concurs. Cei care urmăresc dezvoltarea masei musculare e bine să aibă un aport ceva 
mai ridicat de proteine pe toată durata zilei, dar nu excesiv, momentele cheie fiind imediat după 
antrenamente, ȋn interval de câteva ore, pentru că atunci se asimilează cel mai bine proteinele de 
bună calitate (lactate, ouă, carne sau proteine vegetale) și sunt utilizate cu o rată mai mare de 
organism. 
 Hidratează-te 

Aș pune un accent și pe partea de hidratare, deoarece la efort fizic avem un consum mai mare de 
lichide, pe care le eliminăm prin transpirație. Ne gândim la orice fel de lichid, nu neapărat doar apă, 
putem să luăm în calcul și ceaiuri, o supă și sucurile de fructe, chiar și băuturile alcoolice, care însă 
nu sunt recomandate. Nu în ultimul rând, aș menționa băuturile izotonice pentru cei care aleargă pe 
distanțe mai lungi și mai ales când e cald. 

În timpul unei curse scurte, hidratarea și alimentarea este opțională, însă după concurs 
trebuie să avem grijă să ne hidratăm și să mâncăm moderat. Totodată este indicat repaosul, iar 
dacă ai zone dureroase poți face un masaj cu gheață, compresie cu fașe elastice și odihnă la modul 
general. 
 Bucură-te 

În timpul concursului nu îți supraestima posibilitățile, nu porni foarte tare, cunoaște-ți corpul și 
aleargă în ritmul tău! 

Celor care participă pentru prima dată la un concurs de alergare le recomand să nu aibă așteptări 
de niciun fel! E bine să o faci pur și simplu, să o iei ca un experiment, să vezi cât poți și mai ales să 
te bucuri de atmosferă, de oamenii din jur, să nu uiți că în acest caz este vorba de un eveniment 
caritabil, să te duci deschis, vesel și optimist! 

 

http://www.crosulpentruviata.ro/inregistreaza-te/
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