
REGULAMENTUL OFICIAL de organizare şi desfăşurare

a evenimentului “Braşov Heroes" editia a opta, 2021

1. ORGANIZATORII şi REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIŢIEI

1.1 Cadrul general de desfășurare Braşov Heroes

Cursa cu obstacole a comunității Braşov Heroes este o platformă de atragere de fonduri pentru cauze

din comunitatea locală. Este un mecanism construit în jurul unui eveniment recreativ- sportiv, prin care

comunitatea se întâlneşte, interacţionează şi se implică să strângă fonduri pentru proiectele pe care le

consideră relevante. Alergătorii înscriși în acest eveniment aleg o cauză pe care o susțin, participă la

cursă și adună cât mai mulți susținători care să îi sprijine prin donații pentru efortul depus. Fondurile

strânse vor fi direcționate de către Fundaţia Comunitară Braşov către organizațiile care și-au înscris

cauzele, pe baza unui contract de finanțare nerambursabilă. Finanțările vor fi acordate după încheierea

procesului de strângere de fonduri, calendarul final fiind agreat pentru fiecare caz.

Evenimentul se va desfășura în 12 septembrie 2021 în zona Lacului Noua din Braşov, între orele 9:00 şi

16:00.

Organizatorul va reține un procent din totalul strâns pentru fiecare proiect pentru acoperirea unei părți
din costurile de organizare a evenimentului. Procentul este de 10% din sumele donate de susţinători şi

de 50% din taxa de înscriere plătită de alergători.

Organizatorul respectă măsurile impuse de Hotărârea de Guvern 50/ 26.07.2021 privind propunerea

adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19 începând cu 1 august

2021.

1.2. Organizatorii Competiţiei Cursa cu obstacole Braşov Heroes (denumită în cele ce urmează
"Competiţia") este organizată de Fundaţia Comunitară Braşov alături de co-organziatorii Decathlon și

Cartier Coresi, în colaborare cu Asociația Floare de Colț, Carpathian MTB Trails și Primăria Municipiului

Brașov. Participanţii la Competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile din prezentul

Regulament Oficial al Competiţiei (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial

este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil pe site-ul

brasovheroes.fundatiacomunitarabrasov.ro şi la locul de desfăşurare a Competiţiei. Prin participarea la

această Competiţie, participanţii confirmă că au citit şi sunt de acord să respecte şi să se conformeze

tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei în vigoare

aplicabile şi să semneze declaraţia pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de către Organizatori cu

ocazia înscrierii, precum şi în ziua concursului, la momentul validării înscrierii. Participanţii sunt

responsabili de propriile acţiuni. Competiţia constă în parcurgerea unui traseu cu obstacole prestabilite

în alergare, la care un concurent, o echipă formată din 3-5 persoane sau o familie formată din minimum

un părinte şi un copil participă la una dintre cursele din cadrul competiţiei.

2. PERIOADA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

2.1. Data şi locul desfăşurării Competiţiei: Competiţia va avea loc în ziua de duminică, 12 septembrie

2021, începând cu ora 9:00, în Braşov, zona Lacului Noua.



Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica data evenimentului în cazul în care aspecte neprevăzute

impun această schimbare. Startul şi sosirea în/din competiţie vor fi amenajate lângă Lacul Noua.

2.2 Validarea înscrierilor

Preluarea kit-urilor de înscriere si validarea înscrierilor la competiţie va avea loc pe 11 septembrie la

Coresi Shopping Resort. Condiţiile pentru validarea înscrierilor la Brașov Heroes #8, realizate pe site-ul

Brașov Heroes și achitate, conform reglementărilor anti COVID- 19 în vigoare ținând cont de prevederile

HOTĂRÂRII DE GUVERN nr. 50 din 26.07.2021, constau în prezentarea următoarelor dovezi:

- dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea

schemei complete de vaccinare - prezentarea certificatului verde

- rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de

ore

- rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore,

- dovada conform căreia se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2,

- copiii sub 16 ani nu au nevoie să efectueze și să prezinte rezultate ale testelor Covid.

În cazul în care unuia sau mai multor membri din echipele înscrise nu le sunt validate înscrierile, echipa

va putea participa în formulă restrânsă.

2.3 Modificări privind condițiile de participare

Menționăm că ne rezervăm dreptul de a realiza modificări privind condițiile de participare la eveniment

în funcție de reglementările care vor fi în vigoare la data desfășurării evenimentului și în acord cu

hotărarile de guvern valabile la momentul desfășurării acestuia.

De asemenea, inclusiv regulamentul se poate modifica în funcție de situația pandemică.

2.4 Festivitatea de premiere pentru cursele scurtă și lungă va avea loc în zona de start/sosire pe 12

septembrie. Pentru cursa familiilor nu se va face premiere dat fiind că această cursă nu este

cronometrată.

2.5 Traseele  competiţiei sunt disponibile pe site-ul competiţiei şi în teren, vor fi marcate cu bandă de

delimitare şi vor avea în anumite puncte arbitri din partea organizatorilor, care sunt responsabili pentru

parcurgerea traseului în deplină siguranţă de către toţi competitorii, precum şi cu respectarea de către

concurenți a regulamentului.

3. Participanţii şi desfăşurarea Competiţiei

3.1. Participanţi. Această competiţie se adresează oricăror pasionaţi de alergare, oricărei persoane

căreia starea de sănătate îi permite alergarea pe una dintre distanţele menţionate.

Competiţia va cuprinde 3 curse distincte: a) Cursa scurtă 6 km individuală și pe echipe b) Cursa lungă 8

km individuală și pe echipe c) Cursa familiilor 3 km (necronometrată).

Cele două curse cronometrate vor avea o singură categorie de vârstă: - 18-99 ani (feminin/masculin).



La cursa scurtă se pot înscrie şi tinerii între 14 şi 17 ani, cu condiţia să fie însoţiţi de un părinte care îşi va

da acordul scris pentru participare în ziua concursului. Aceştia vor fi încadraţi la categoria unică 18-99 ca

fiind excepții. Este luată în considerare vârsta împlinită la data concursului.

3.2. Traseul de concurs Traseul de concurs se va desfășura în zona forestieră și în zona de agrement a

lacului Noua având porțiuni în care concurenții vor alerga și porțiuni în care aceștia vor depăși obstacole

de dificultate ușoară/ medie. O hartă exactă a traseului și a obstacolelor amplasate pe traseu va putea fi

găsită pe site-ul oficial al competiţiei.

3.3. Înscriere

Înscrierea participanţilor se face completând formularul online de pe site. Nu se vor face înscrieri în ziua

evenimentului.

3.4. Taxa de înscriere

Taxa de înscriere va avea următoarele valori în funcţie de cursa aleasă şi de încadrarea datei de înscriere

într-una dintre cele 3 perioade stabilite după cum urmează:

Valoarea taxei de participare cursa scurtă individuală

Perioada Taxa înscriere

02.08 - 15.08 70 RON

16.08 - 31.08 80 RON

01.09 - 11.09 100 RON

Valoarea taxei de participare cursa lungă individuală

Perioada Taxa înscriere

02.08 - 15.08 80 RON

16.08 - 31.08 90 RON

01.09 - 11.09 110 RON

Valoarea taxei de participare cursa scurtă pe echipe



Perioada Taxa înscriere
(per persoană)

02.08 - 15.08 60 RON

16.08 - 31.08 70 RON

01.09 - 11.09 90 RON

Valoarea taxei de participare la cursa lungă pe echipe

Perioada Taxa înscriere
(per persoană)

02.08 - 15.08 70 RON

16.08 - 31.08 80 RON

01.09 - 11.09 100 RON

Valoarea taxei de participare la cursa familiilor

Perioada efectuării înscrierii și plății Taxa înscriere echipa familie - componenta
minima : 1 adult + 1 copil (sau doi adulți)

02.08 - 15.08 70 RON

16.08 - 31.08 80 RON

01.09 - 11.09 100 RON



* pentru înscrierea oricărui membru suplimentar, se achită o taxă de 30 ron / membru.

Familia poate fi formată din minim un adult şi un copil între 5 şi 18 ani sau doi adulți, până la maxim 10

persoane. Perioadă Taxa de înscriere* pentru un adult și un copil între 5 și 18 ani conform tabelului de

mai sus.

O echipă este formată din minim 3 persoane și maxim 5 persoane. Doar o singură persoană/echipă va

purta cip. Pentru a considera cursa finalizată, trebuie ca întreaga echipă să treacă linia de Finish în

același timp. Membrii echipei sunt încurajați să se ajute reciproc pe tot parcursul cursei pentru a reuși să
o finalizeze. Echipele se pot înscrie la cursa lungă sau la cea scurtă şi trebuie să achite suma necesară
înscrierii individuale înmulţită cu numărul membrilor echipei. În cazul în care intervine o schimbare în

componenţa echipei înscrise în competiţie, aceasta trebuie anunţată organizatorilor înainte de

terminarea înscrierilor.

Taxa de participare trebuie achitată în maxim 5 zile lucrătoare de la completarea formularului online de

înscriere. În caz contrar, înscrierea va fi anulată și va fi revalidată conform taxei valabile în perioada

efectuării plății la fiecare prag de schimbare a taxei de participare. Taxa de participare se poate returna

în valoare de 50% din valoarea acesteia până la data de 1 septembrie, inclusiv. După această dată,

valoarea taxei se va returna doar în cazul anulării cursei de către organizator (restituire automată) sau a

amânării acesteia (la cerere). Până la data de 10 septembrie 2021, inclusiv, se vor face plăţi prin

virament bancar sau online cu cardul. Iar pe data de 11 septembrie 2021, se va putea plăti cash sau card

numai în locația  de unde se vor ridica kiturile de înscriere.

3.5. Declaraţia pe propria răspundere Toţi concurenţii vor completa şi semna în ziua competiţiei o

declaraţie pe propria răspundere că sunt apţi din punct de vedere medical pentru a participa la

competiţie. Este interzisă participarea la competiţie/eveniment a persoanelor care au asupra lor băuturi

alcoolice/droguri sau care se află sub influenţa acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice

fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive

pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a

desfăşurării normale a evenimentului.

Menționăm că în declarație sunt incluse și condițiile de la punctul 2.2 pentru respectarea

reglementărilor anti COVID- 19 în vigoare ținând cont de  prevederile  HOTĂRÂRII DE GUVERN nr. 50 din

26.07.2021.

3.6. Echipament şi condiţii de concurs. Numere de concurs. Concurenţii vor participa la competiţie
folosind propriul echipament. Se recomandă concurenţilor să poarte echipament de alergare

corespunzător condiţiilor meteorologice din momentul desfăşurării competiţiei (inclusiv încălţăminte

adecvată). Numerele de concurs vor fi puse la dispoziţie de către organizatori şi vor fi înmânate

concurenţilor după completarea şi semnarea declaraţiilor pe propria răspundere. Numerele de concurs

se vor amplasa în zona pieptului/abdomenului fiecărui concurent (pe partea din faţă), astfel încât să fie

vizibile.



3.7. Start şi limite de timp

Ora 10:00 Start cursă lungă individual – limită de timp 90 min

Ora 10:15 Start cursă lungă pe echipe – limită de timp 100 min

Ora 10:30 Start cursă scurtă individual – limită de timp 60 min

Ora 10:45 Start cursă scurtă pe echipe – limită de timp 60 min

Ora 11:00 Start cursă scurtă familii

Ora 13:00 / 13.30 Premiere cursă lungă și cursă scurtă - individual și pe echipe

3.8. Stabilirea rezultatelor La trecerea liniei de sosire se va cronometra timpul în care fiecare participant

va reuşi să parcurgă întregul traseul folosind cipuri electronice. Se vor întocmi clasamente separate pe

fiecare tip de cursă. Lista tipurilor de curse este detaliată la punctul 3.1.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a comasa o categorie, dacă aceasta are mai puţin de 5 concurenţi.

3.9. Arbitrii de traseu În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasaţi arbitri de traseu care

vor supraveghea respectarea traseului şi a prezentului regulament de către concurenţi. Dacă un arbitru

va observa o tentativă de scurtare sau abatere de la traseu, concurentul respectiv va fi descalificat.

Concurenţii se pot sprijini reciproc pentru trecerea obstacolelor.

3.10. Premii Vor fi premiate locurile 1, 2 şi 3 de la fiecare cursă prezentate la punctul 3.1. Premiile vor fi

anunţate înainte de începerea concursului. Pe lângă premii, câştigătorii vor primi şi diplome. Toţi
participanţii vor primi diplome electronice de participare. Toţi participanţii de la cursa de familie vor

primi medalii. Festivitatea oficială de premiere va avea loc după terminarea curselor (aproximativ 13.30)

la locul de desfăşurare a evenimentului.

3.11 Alte reguli şi recomandări pentru participanti

Concurenţii trebuie să fie conştienţi de pericolele care pot apărea într-o competiţie de acest timp,

participarea lor fiind pe proprie răspundere. Odată cu înscrierea în cursă, concurenţii renunţă la orice

drept de a solicita despăgubiri sau a recurge la instanţă împotriva oricărei persoane implicate în

organizarea competiţiei, a partenerilor sau a sponsorilor pentru eventuale daune materiale sau

accidente. Se recomandă participanţilor să aibă o asigurare în caz de accident valabilă pentru competiţii
sportive. Pentru prevenirea eventualelor accidentări pe traseu, toți concurenții vor participa la o sesiune

de pregătire în care li se va spune modul în care pot aborda obstacolele. Concurenţii trebuie să dea

dovadă de fairplay şi respect faţă de ceilalţi competitori, faţă de organizatori, faţă de arbitri şi faţă de

public. Ei sunt rugaţi să anunţe neîntârziat organizatorii de producerea oricărui accident pe traseu.

Concurenţii care se deplasează mai încet sunt rugaţi să le facă loc celor care vin din spate și care doresc

să îi depășească.

4. Mecanismul- platformă Braşov Heroes – etape, termeni și condiții

4.1 Etape de înscriere pe platformă

Etapa 1 - Înscrierea de proiecte



Organizațiile vor înscrie proiecte pe site-ul oficial.

Etapa 2 - Înscrierea de alergători Detaliată la secţiunea 3 din prezentul regulament.

Etapa 3 – Înscrierea de susţinători pentru alergători şi proiecte. Donatorii vor oferi sume fixe pentru

întreaga evoluție a alergătorului susţinut în eveniment. În cazul echipelor, donația va fi acordată întregii

echipe. Donatorii vor fi atrași în urma campaniilor derulate de către alergători și de organizațiile/

cauzele susținute. Înscrierea donatorilor se va face prin completarea unui angajament de plată pe

platformă, iar donația lor se va face în contul pus la dispoziție de Fundaţia Comunitară Braşov, prin

modalitățile de plată menționate la punctul 4.3.

4.2 Termeni și condiții Braşov Heroes Înscriind un proiect pe platformă, echipele de proiect vor fi de

acord cu următoarele: - Regulamentul oficial Braşov Heroes - Reținerea unui procent din totalul sumelor

strânse în urma campaniei, conform Cadrului General de desfăşurare a proiectului (punctul 1.1) Datele

de contact vor fi păstrate vor fi păstrate pentru uzul intern al organizatorilor și nu vor fi transmise unei

terțe părți, fără acordul echipelor de proiect.

Înscriindu-se pe platformă, donatorii vor fi de acord cu următoarele: - Regulamentul oficial Braşov

Heroes - Suma va fi direcționată sub forma unei finanțări spre proiectul susținut - Reținerea unui procent

din totalul sumelor strânse în urma campaniei, conform Cadrului General de desfăşurare a proiectului

(punctul 1.1) - Formularul completat pe site reprezintă şi un angajament de plată, plata efectivă urmând

să fie realizată începând cu momentul completării online - Sumele prevăzute în angajamentele de plată
vor fi achitate până la 30 septembrie 2021 Datele de contact vor fi păstrate pentru uzul intern al

Fundației Comunitare Brașov și nu vor fi transmise unei terțe părți decât cu acordul exprimat al

donatorului prin bifarea opţiunii “sunt de acord ca datele mele de contact să fie transmise cauzei pe care

o susţin”. Organizatorii vor centraliza angajamentele de plată și vor trimite participanților informări

periodice privind sumele achitate. După eveniment, organizatorii vor furniza o situație actualizată a

sumelor achitate.

4.3. Modalităţi de plată

Plata online – pe platforma www.brasovheroes.fundatiacomunitarabrasov.ro

Prin bancă - date bancare: Fundaţia Comunitară Braşov cod fiscal 34786990 cont bancar RO21 BACX

0000 0011 4371 2001 Banca Unicredit Bank, sucursala Piaţa Sfatului cu menţiunea "Susţin proiectul

organizaţiei -nume organizație- la Braşov Heroes"

La solicitare, persoanele juridice pot încheia un contract de sponsorizare.

5. CONDITII ADMINISTRATIVE

5.1. Condiţii administrative (pe timpul curselor) Organizarea evenimentului revine Organizatorului

Fundaţia Comunitară Braşov, alaturi de voluntarii de la Asociaţia Floare de Colţ și MTB Carpathians Trails

care se ocupă de implementarea evenimentului şi pune la dispoziţie arbitrii şi voluntarii necesari bunei

desfăşurări a competiţiei.

Pe durata desfăşurării celor 3 curse, participanţii nu pot părăsi traseul de alergare şi nu îl pot schimba,

prin scurtare sau alegerea de trasee alternative. Participanţii care renunţă la cursă pe parcursul alergării

sunt rugaţi să se prezinte în zona Start/Sosire pentru a anunţa arbitrul de traseu din acel punct despre

http://www.brasovheroes.fundatiacomunitarabrasov.ro


abandon. Competiţia va beneficia de asistenţă medicală pentru cazuri de accidentări, care se va afla în

apropierea zonei de start/sosire.

5.2. Condiţii administrative (generale) În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorii vor face

publice numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul Competiţiei. Lista câştigătorilor va fi

publicată până pe 13 septembrie pe site-ul oficial. Organizatorii se obligă, de asemenea, sa respecte

prevederile Legii nr. 190/2018 privind protecţia datelor cu caracter personal. Ca atare, Organizatorii se

angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor/ câştigătorilor la

prezenta Competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, declaraţiei participanţilor

pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare. Concurenţilor le este interzisă aruncarea oricăror resturi,

gunoaie în zona de desfăşurare a competiţiei sub sancţiunea descalificării din competiţie. Aceştia vor

putea folosi, fie coşurile de gunoi amplasate în parc sau sacii menajeri puşi la dispoziţie de către

organizatori în zona de start/sosire. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea

deşeurilor şi depunerea acestora în containerele aflate în zona parcului. Este interzisă participarea la

competiţie/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,

substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte

ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a evenimentului.

Persoanele care vor încălca aceste prevederi vor fi îndepărtate din zona evenimentului de către

organizatori, chiar cu sprijinul organelor de poliţie, dacă va fi cazul. Organizatorii îşi rezerva dreptul de a

modifica prezentul Regulament pana la data începerii competiţiei cu obligativitatea anunţării

modificărilor pe site şi la locul de desfăşurare a competiţiei

5.3 Condiții administrative cu respectarea măsurilor COVID-19

Dat fiind contextul creat de pandemia Covid-19, în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Ordinul
comun 197 din 02/04/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 358, în data de 08.04.2021 și A
H.G. nr 531/2021 din 08.05.2021,= și HG Nr 50/26.07.2021, echipa organizatoare include în demersurile
de organizare a concursului măsurile pentru a proteja persoanele implicate, participanți, voluntari,
organizatori, sponsori și parteneri. Organizatorul si participanții vor respecta măsurile sanitare impuse de
lege în zona Start/ Finish a Lacului Noua (zona Gratare).

Pe tot timpul desfășurării Brașov Heroes, toți participantii trebuie să îşi monitorizeze permanent starea
de sănătate şi să respecte cu stricteţe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi
igiena mâinilor, distanţarea socială, evitarea atingerii ochilor, nasului şi a gurii, respectarea igienei
respiratorii, purtarea obligatorie a mastii de protectie pe toata durata evenimentului, dezinfectarea
mainilor în zona de start.
Persoanele care prezintă unul sau mai multe dintre simptome caracteristice Covid-19 sau care l-a/le-au
prezentat în ultimele două săptămâni trebuie să urmeze procedurile descrise de autorităţile sanitare şi
să nu părăsească locuinţa pentru a veni la eveniment.

Participanții vor completa înainte de venire și vor aduce la eveniment o declarație pe proprie
răspundere care atestă că înţeleg și acceptă riscurile participării la un eveniment de masă în contextul
epidemiei actuale de COVID-19. 

Zona Start / Finish Lacul Noua: Noi, organizatorii, vom asigura o echipă special dedicată protecției și
prevenirii SARS-CoV-2, vom pune la dispoziție echipamentul de protecţie sanitară (mască, mănuşi)
pentru întreg personalul implicat în organizarea competiţiei (voluntari, furnizori, echipa de organizare);



vom implementa măsurile de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la intrarea în
spaţiul destinat evenimentului pentru toţi participanţii, vom informa continuu în toate spaţiile folosite,
prin anunţuri scrise/postere informative plasate la loc vizibil, privind regulile de igienă a mâinilor şi
igiena respiratorie, practicarea responsabilităţii sociale prin distanţarea socială şi monitorizarea propriei
stări de sănătate, vom asigura amplasarea vizibilă a dispenserelor cu soluții dezinfectante, precum și a
prosoapelor de unică folosință (din hârtie), vom asigura containere speciale pentru debarasarea
materialelor de protecție sanitară (măști și mănuși), vom delimita zona de acces catre kituri, zona de
acces de intrare/ ieșire. 

În zona Start /Finish purtarea măștii de protecție este obligatorie. 
Vă rugăm să păstrați în permanență o distanţă de siguranţă de minimum 2m faţă de celelalte persoane
prezente, inclusiv în timpul şedinţei tehnice.
-Accesul: Duminică, 12 septembrie 2021, începând de la ora 9.00 și până la ora 15.00, accesul în zona
Gratare a Lacului Noua, va fi permis doar participanților, sustinatorilor participantilor, organizatorilor,
partenerilor și furnizorilor evenimentului în limita a 2000 de persoane. Toți participanții vor prezenta
Declarația de participare pe propria răspundere completată în prealabil și un act de identitate,
documente care vor permite intrarea în zona de concurs.
Participanții vor avea acces în zona de concurs pe baza brățărilor primite în kit.

Vom asigura amplasarea vizibilă a dispenserelor cu soluții dezinfectante, precum și a prosoapelor de
unică folosință (din hârtie). 

Vom asigura containere speciale pentru debarasarea materialelor de protecție sanitară (măști și
mănuși). 

Triaj epidemiologic: În zona Start/ Finish din zona cu gratare a lacului Noua cu aproximativ 100 metri
inainte de start va fi amenajat un punct sanitar unde toţi participanţii (sportivi, organizatori, voluntari,
reprezentanţi ai presei, parteneri, furnizori etc.) vor fi supuşi unui triaj realizat de personal calificat şi vor
fi validati/trecuţi pe lista nominală a participanților, pentru a facilita o eventuală anchetă
epidemiologică.

Start cursa: Se va da în mod decalat, în grupuri de 10 persoane la o distanță de 1,5m unul față de
celălalt. În funcție de evoluția situației pandemice va fi luată o decizie concretă în acest sens, iar
măsurile adoptate vor fi aduse la cunoștința concurenților în timp util. Purtarea măștii de protecție și
dezinfectarea mâinilor sunt obligatorii în zona de start. Concurenții se vor îndrepta spre zona de start
urmând circuitul prestabilit de către organizatori. Vor fi semnalizate prin semne distincte pe asfalt
pozițiile de start ale fiecărui concurent, pentru respectarea distanțarii sociale.

Depășirile: Pe traseu între concurenți se vor face cu respectarea măsurilor de distanțare, cu păstrarea
distanței de siguranță de minim 1m. Este interzisă eliminarea secrețiilor faringiene și nazale în
apropierea altui participant.
Punctele de alimentare și hidratare: Pentru a ajuta distanțarea între persoane, punctele de alimentare
vor fi amenajate cât mai pe lung, cu o distanță de câțiva metri între fiecare masă/cort pentru a distanța
atât voluntarii cât și concurenții.

În punctele de control, hidratare și alimentare de pe traseu nu vor fi admiși mai mult de 10 participanți
concomitent. Fiecare punct de alimentare va avea stație de dezinfectare.



Pentru toate probele, fiecare participant este obligat sa aibă propriul recipient astfel încât la punctele de
suport putând să se alimenteze din bidoane mai mari, cu ajutorul voluntarilor. Nu vor exista pahare de
unică folosinta.

În punctele de hidratare și revitalizare spre exemplu: o apă, un fruct, o ciocolata, etc., în funcție de
produsele disponibile. Este obligatorie părăsirea zonei de alimentare imediat după primirea pachetului
de revitalizare.

Este interzisă eliminarea secretiilor faringiene și nazale în public, particule pasibile de infectie si
raspandire a virusului SARS-CoV-2.
Medaliile vor fi ridicate personal de alergători din locul special amenajat, dupa linia de sosire. Este
obligatorie părăsirea zonei de finish imediat după primirea medaliei. După linia de finish este obligatorie
folosirea mastii de protectie. 

Premierea se va desfășura langa zona de start/finish, în aer liber, cu personal responsabil pentru
menținerea distanței și purtarea măștii în randul participanților prin atenționarea acestora în cazul
nerespectării regulilor.

-În eventualitatea depistării unui caz suspect de COVID-19, persoana cu simptomatologie specifica va fi
izolată într-un spațiu bine ventilat și care să nu comunice cu alte incinte sau spaţii definite, pregătit în
prealabil de organizatori pana la un consult de specialitate/testare/evacuare din zona de concurs.

După evenimentul Brașov Heroes este necesară o procedură de autoevaluare a fiecăruia dintre
participanți, fie el alergator, organizator, voluntar, sponsor sau partener. Persoanele care prezintă sau vor
prezenta simptomatologie COVID 19 trebuie sa anunțe autoritățile sanitare.

 


