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Anexa 2:                

 

Regulamentul Competitiei 

LA CONTRACT DE COLABORARE - 

PARTICIPARE LA COMPETITII SPORTIVE 

NR.8101 /13.03.2017 

1. CROSUL UNIVERSITATII DIN BUCURESTI, CORA LUJERULUI CHALLENGE, EDITIA A XXV-A este o competitie 

sportiva organizata de Universitatea din Bucuresti, in colaborare cu SC ERKA SYNERGY COMMUNICATION SRL/ 

Hipermarketul Cora Lujerului. Evenimentul are loc in data de 20 Mai 2017, incepand cu ora 10:00, in 

BUCURESTI, pe traseul indicat la pct.4. 

 

2. La acest eveniment poate participa orice persoana din Romania, daca la momentul inregistrarii in competitie 

indeplineste urmatoarele conditii:         

a. locuieste in Romania si prezinta un act doveditor, in acest sens (C.I. al participantului si carnetul de 

student/elev sau C.I. al tutorelui sau pasaport sau certificat de nastere); 

b. este sub supravegherea unui adult/tutore, responsabil de inscrierea si riscurile ce pot decurge din 

aceasta in cadrul competitiei. (minori) 

c. isi asuma pe propria raspundere faptul ca este clinic sanatos si apt pentru participarea la cros prin 

semnarea fisei de inscriere; 

d. completeaza si semneaza fisa de inscriere la CROSUL UNIVERSITATII DIN BUCURESTI Cora Lujerului 

Challenge 2017 in data competitiei in intervalul orar 7.30 – 09.30 si perioada 17  -19 la servciul clienti 

din cora lujerului 

e. studentii Universitatii din Bucuresti prezinta carnetul de student la ridicarea premiilor oferite de 

organizator; 

3. Sub nicio forma, nu pot participa la competitie concurentii care nu indeplinesc cel putin unul din criteriile de la 

punctul 2, literele a. – e. 

4. Traseul Crosului este urmatoarul: (START) Piata Operei (Facultatea de Drept) - Splaiul Independentei - Soseaua 

Cotroceni - Bulevardul Iuliu Maniu - Parcare Cora Lujerului (FINISH). Lungimea traseului este de aproximativ 

3800 m.  

Traseul este reprezentat vizual in anexa acestui regulament. Orice participant care nu respecta traseul crosului 

si foloseste alte rute sau modalitati de a ajunge la finish este descalificat din competitie. 

5. Concurentii sunt obligati sa ocupe locurile inapoia liniei de start, cu cel putin 10 minute inainte de start. 

6. In timpul cursei, concurentii vor depasi adversarul prin dreapta acestuia. 

7. Participantii sunt obligati sa poarte numerele si tricourile obtinute la inscriere, pe tot parcursul traseului. Orice 

participant care nu poarta in mod vizibil aceste elemente de identificare este descalificat din competitie. 

8. Arbitrajul va fi asigurat de catre profesori si voluntari din cadrul ASUB si reprezentanti ai Directiei pentru Sport 

si Tineret a Municipiului Bucuresti. 

9. STABILIREA REZULTATELOR: 

a. Timpul oficial va fi timpul scurs intre startul dat de oficiali si trecerea liniei de sosire de catre ultimul 

participant.  

b. Ordinea in care participantii trec linia de sosire va fi considerata ca fiind clasamentul oficial al 

competitiei.  

10. Castigatorii vor fi denumiti CAMPIONI LA CROSUL UNIVERSITATII DIN BUCURESTI CORA LUJERULUI 

CHALLENGE, EDITIA a  XXV-a si vor primi diplome, cupe, medalii si premii. 

 

11. Se vor acorda cate trei premii pentru fete si cate trei premii pentru baieti, pentru fiecare categorie de varsta: 
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a. Copii 6-12 ani 

b. Adolescenti: 12-18 ani 

c. Angajati cora , UB, Seniori: 19-41 ani 

d. Studenti UB + ERASMUS 

e. Veterani: 42 si peste 42 ani 

 Premiile sunt acordate primelor trei concurente fete si primilor trei concurenti baieti care trec linia de sosire si sunt 
validati ca si castigatori de catre arbitrii desemnati. Pentru castigatorii locurilor IV, V si VI, de la fiecare categorie de 
participanti, se vor acorda diplome.  
Valoarea bruta a premiilor este de aproximativ 20.000 lei, alcatuita din aproximativ ................ lei reprezentand valoarea 
produselor si o suma de bani in valoare de aproximativ .................... lei ce va fi retinuta de Organizator la sursa cu titlu 
de impozit. 
 
Castigatorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici de a cere 

modificarea caracteristicilor premiilor. 

Pe categorii, premiile sunt: 

 

 Copii  (baieti) premii de la organizator si sponsori: 

 

 premiul I: Bicicleta Velos V2059A MTB  din partea Cora Lujerului  

 premiul II: Cool Scooter  din partea Cora Lujerului 

  premiul III: Role Action  din partea Cora Lujerului 

 Copii  (fete) premii de la organizator si sponsori: 

 

 premiul I: Bicicleta  Velos V2059A MTB  din partea Cora Lujerului  

 premiul II: Cool Scooter  din partea Cora Lujerului 

 premiul III: Role Action  din partea Cora Lujerului 

 

 Adolescenti (baieti) premii de la organizator si sponsori: 

 

 premiul I: Bicicleta Bicicleta 26 LEGEND MTB 937693 din partea Cora Lujerului +  

 premiul II: Cool Scooter  din partea Cora Lujerului 

 premiul III: Role Action  din partea Cora Lujerului 

 

 Adolescenti (fete) premii de la organizator si sponsori: 

 

 premiul I: Bicicleta INTENSIVE442098 Bicicleta MTB 26'' REVO6 din partea Cora Lujerului +  

 premiul II: Cool Scooter  din partea Cora Lujerului 

 premiul III: Role Action  din partea Cora Lujerului 

 

 Angajati cora,UB, Seniori 19-41 (baieti): premii de la organizator si sponsori: 

 premiul I: Bicicleta Bicicleta 26 LEGEND MTB 937693  din partea Cora Lujerului + Vaucher  o luna  

la clubul Wourld Class 

 premiul II: Cool Scooter  din partea Cora Lujerului +Vaucher o saptamana la clubul Wourld Class 

 premiul III: Role Action  din partea Cora Lujerului +Vaucher o saptamana la clubul Wourld Class 

 

  Angajati cora,UB, Seniori 19-41 (fete): premii de la organizator si sponsori: 

 

 premiul I: Bicicleta INTENSIVE442098 Bicicleta MTB 26'' REVO6 din partea Cora Lujerului + 

Vaucher  o luna  la clubul Wourld Class 
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 premiul II: Cool Scooter  din partea Cora Lujerului +Vaucher o saptamana la clubul Wourld Class 

 premiul III: Role Action  din partea Cora Lujerului +Vaucher o saptamana la clubul Wourld Class 

 

 Studentii UNIVERSITATII din BUCURESTI+ ERASMUS (baieti): premii de la sponsori/parteneri: 

 

 premiul I: Bicicleta Bicicleta 26 LEGEND MTB 937693  din partea Cora Lujerului + Vaucher  o luna  

la clubul Wourld Class 

 premiul II: Cool Scooter  din partea Cora Lujerului +Vaucher o saptamana la clubul Wourld Class 

 premiul III: Role Action  din partea Cora Lujerului +Vaucher o saptamana la clubul Wourld Class 

 

 Studentii UNIVERSITATII din BUCURESTI + ERASMUS (fete): premii de la sponsori/parteneri: 

 

 premiul I: Bicicleta INTENSIVE442098 Bicicleta MTB 26'' REVO6 din partea Cora Lujerului + 

Vaucher  o luna  la clubul Wourld Class 

 premiul II: Cool Scooter  din partea Cora Lujerului +Vaucher o saptamana la clubul Wourld Class 

 premiul III: Role Action  din partea Cora Lujerului +Vaucher o saptamana la clubul Wourld Class 

 

 Veterani (barbati): premii de la sponsori/parteneri: 

 

 premiul I: Bicicleta Bicicleta 26 LEGEND MTB 937693  din partea Cora Lujerului + Vaucher  o luna  

la clubul Wourld Class 

 premiul II: Cool Scooter  din partea Cora Lujerului +Vaucher o saptamana la clubul Wourld Class 

 premiul III: Role Action  din partea Cora Lujerului +Vaucher o saptamana la clubul Wourld Class 

 

 Veterani (femei): premii de la sponsori/parteneri: 

 

 premiul I: Bicicleta INTENSIVE442098 Bicicleta MTB 26'' REVO6  din partea Cora Lujerului + 

Vaucher  o luna  la clubul Wourld Class 

 premiul II: Cool Scooter  din partea Cora Lujerului +Vaucher o saptamana la clubul Wourld Class 

 premiul III: Role Action  din partea Cora Lujerului +Vaucher o saptamana la clubul Wourld Class 

 

 

Alte premii:  

 

Din partea CEDES Romania vor fi acordate premii pentru urmatoarele categorii de participanti (sex: feminin + masculin) 

 Angajati Cora Lujerului si UB + seniori: 19 – 41 ani 

 Studenti UB + Erasmus 

 Veterani: 42 si peste 42 ani 

 Premiul I, la toate categoriile mentionate mai sus – voucher in valoare de 1400 de lei ce reprezinta contravaloarea unui 

program de formare profesionala, la alegere, din oferta CEDES CD 

Premiul II, la toate categoriile mentionate mai sus – voucher in valoare de 700 de lei, ce poate fi utilizat pentru 

inscrierea la un program de formare profesionala, la alegere, din oferta CEDES CD 

Premiul III, la toate categoriile mentionate mai sus - voucher in valoare de 300 de lei, ce poate fi utilizat pentru 

inscrierea la un program de formare profesionala, la alegere, din oferta CEDES CD 
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JSP asigura echipament sportiv pentru copii si adolescenti, respectiv pt locurile 1,2,3 fete si baieti la cele doua 

categorii de participanti. 

 

DSTMB asigura 12 tricouri cu logo-ul lor si cupele pentru toate categoriile de castigatori (30 de cupe). 

DEFS  asigura medaliile pentru toti castigatorii (30 de medalii). 

DIVERTILAND asigura 10 carduri pentru 1 zi la Divertiland Water Park, 10 vouchere Salvalife si 10 vouchere pentru 2 

persoane la Divertiland Water Park.  

HAMA asigura 10 baterii externe pentru locul I, 10 termo higrometre pentru locul II, 10 selfie stick pocket cablu pentru 

locul III si 10 baterii externe  pentru locul III.  

Avon si Oriflame vor oferi tuturor castigatorilor produse cosmetice de uz personal.  

 

Tombola festiva  

Cu ocazia implinirii a 25 de ani de cand este organizata aceasta competitie sportiva, Universitatea Bucuresti in 

parteneriat cu Hipermarketul cora Lujerului va organiza o tombola la care vor putea participa toti cei care au alergat sau 

au contribuit la  organizarea evenimentului, implicit voluntari, angajati Cora si angajati UB.  

In curtea Hipermarketului cora Lujerului  va fi amplasata o urna cu biletele numerotate dublu, iar toti participantii vor 

extrage un biletel. O parte numerotata va ramane in urna,  cealalata parte va ramane la participant.  

Castigatorul va fi extras de catre conducerea cora impreuna cu un reprezentant UB la finalul festivitatii de premiere.  

Castigatorul trebuie sa fie prezent si sa prezinte jumatatea sa de talon pentru validare comisiei formata din conducerea 

cora si un reprezentant UB.  In cazul in care castigatorul nu se afla la fata locului pentru a-si revendica premiul,  va fi 

extras un nou castigator. Vom avea 10 rezerve.  

Premiul va consta intr-o bicicleta oferita de catre conducerea Hipermarketului cora Lujerului.  

Nu este posibil sa se acorde contravaloarea bicicletei in bani si nici sa fie schimbat acest premiul cu un altul cu aceeasi 

valoare sau mai mare.  

 

12. Ceremonia de inmanare a premiilor va avea loc la finalul crosului, in data de 20 Mai 2017, incepand cu ora 

12:00, in parcarea Cora Lujerului. 

13. CROSUL UNIVERSITATII DIN BUCURESTI CORA LUJERULUI CHALLENGE, EDITIA A XXV-a se desfasoara cu 

aprobarea Primariei Municipiului BUCURESTI, cu avizul  Comisiei Tehnice de Circulatie, precum si cu avizul 

Directiei Politiei Rutiere (care dispune intreruperea circulatiei pe traseul crosului intre orele 10.00 - 11.30) si 

cu sprijinul Directiei Generale de Jandarmerie, care asigura cordonul de ordine la startul si sosirea 

participantilor, cat si blocarea circulatiei pe traseul crosului (montarea de bariere metalice).  

14. S.C. ERKA SYNERGY COMMUNICATION S.R.L., UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI si HIPERMARKETUL CORA 

LUJERULUI asigura inserarea siglelor sponsorilor pe afisul manifestarii si ofera spatiu pentru dispunerea de 

bannere, afise si autocolante. 

15. Organizatorii crosului desemneaza un numar de 150 voluntari din randul studentilor UNIVERSITATII din 

BUCURESTI, care vor asigura inscrierea participantilor, securitatea pe traseu, secretariatul de la sosire si vor 

purta semne distinctive. 
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16. La sosire, participantilor li se va asigura necesarul de  apa, de asemenea, puncte medicale la plecare, pe traseu 

si la sosire.  

17. S.C. ERKA SYNERGY COMMUNICATION S.R.L., UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI si HIPERMARKETUL CORA 

LUJERULUI declina orice responsabilitate in caz de producere a unor accidentari, imbolnaviri, orice alte 

vatamari sau in caz de decese in randul concurentilor pe perioada desfasurarii crosului, precum si in caz de 

pierdere a vreunor bunuri apartinand participantilor la Cros. Participantii poarta intreaga responsabilitate 

asupra actelor prezentate la inscriere si isi asuma orice risc sau responsabilitati care survin in urma participarii 

la CROSUL UNIVERSITATII DIN BUCURESTI CORA LUJERULUI CHALLENGE, EDITIA A XXV.   

             S.C. ERKA SYNERGY COMMUNICATION S.R.L, 
Administrator 
Ruxandra SERBAN              

 

S.C. ROMANIA HYPERMARCHE S.R.L. 
Director Magazin Cora Lujerului 
Claudia BADEA 
 
DIRECTOR DEFS  
Alina-Mihaela STOICA 


