Regulament competiție
Prin participarea la concursul Bușteni Epic 2015, fiecare participant ia la cunoștință, acceptă și
respectă urmatorul regulament.
Nerespectarea prevederilor regulamentului poate atrage dupa sine imposibilitatea înscrierii în
concurs sau eliminarea din competiție, în timpul concursului sau ulterior acestuia.
• Data concurs: 19 septembrie 2015, ora 10:00.
• Concurs mountain bike de tip XCO
• Locul desfăşurării: Bușteni, Munții Baiului
Organizator:
SC Montan Expert SRL, Busteni
Traseu:
Traseele vor fi marcate cu benzi de demarcație și alte elemente de semnalistică vizuală.
• În punctele cheie vor exista reprezentanți ai organizatorilor care vor oferi ghidaj asupra
direcției sau a gradului de dificultate crescut din anumite zone. Vă rugăm respectați indicațiile
asistenților de pe traseu.
• Nerespectarea traseului stabilit duce la eliminarea concurentului din concurs. Această regulă
implică trecerea prin toate punctele intermediare de control.
•

Traseul trebuie străbătut integral în vederea includerii în clasamentul final.

•

Concurenții nu pot apela la suport pentru deplasarea pe parcursul traseului (moto, atv, etc)

•

Fiecare participant va fi responsabil pentru propria securitate și siguranță.

• Timpul limita de parcurgere al traseului- 4 ore.

Categorii:
Categoriile de concurs sunt următoarele:
-

Open Masculin
Open Feminin

Vârsta minimă admisă pentru participare este de 18 ani împliniți la data de 19 septembrie 2015.

Premii:
Premiul I, la fiecare categorie- 500 RON
Premiul II, la fiecare categorie- cazare cu mic dejun, pentru 2 persoane, 2 nopti- vineri
-duminica, la Cabana Diham, in luna octombrie; urcare gratuita cu telecabina in acelasi weekend
de cazare
Premiul III, la fiecare categorie- cazare pentru 2 persoane, in luna octombrie, 2 nopti – vineriduminica, la Pensiunea Clasic; urcare gratuita cu telecabina in acelasi weekend de cazare
• Toți concurenții care termină cursa, vor primi medalia de finisher al competiției Bușteni Epic
2015.
• Primii 100 care vor trece linia de sosire vor primi si vouchere de reducere 10% la Park
Aventura.
Condiţii de participare:
Competiţia este deschisă oricărui iubitor al sportului în condițiile respectării regulamentului.
Sunt necesare: o stare bună de sănătate, un nivel minim de antrenament, un bagaj de cunoştinţe
tehnice potrivite turelor de MTB şi vârsta minimă de 18 ani împlinită la data concursului.
Participanții își asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se află și pentru
posibilele accidentări survenite ca urmare a modului de abordare a traseului. Orice participant
înscris va avea un număr de concurs. Toți participanții trebuie să respecte regulile competiţiei şi
trebuie să urmeze indicaţiile date de organizatori. Înscrierea se poate face prin folosind
formularul de inscriere si declaraţia de responsabilitate, care trebuie completate şi semnate de
fiecare participant în ziua preluării numărului de concurs.
Formularele fără semnătură nu vor fi acceptate.
Inscrieri:
Formular de inscriere: https://docs.google.com/forms/d/1ZIXumKkI4aOqgv_URxubJW-sxtdkznpXNv8y96ep5k/viewform?c=0&w=1
Taxa de înscriere:
Pana pe 13 septembrie 35 lei
Intre 13 si 17 septembrie 45 de lei
Dupa 17 septembrie si pe loc- 70 de lei

Condiţii de plată:
• Transfer bancar :
Titular cont: SC MONTAN EXPERT SRL
Cont IBAN: RO10BTRLRONCRT0289553401
Banca:
La „detalii plată” vă rugam sa menționati NUMELE PERSOANEI CARE S-A ÎNSCRIS
O copie a OP-ului va fi trimisă pe mail la adresa redactie-busteni@merg.in
După recepționarea plății numele dumneavoastră o să apară la secțiunea „Înscrieri” cu mențiunea
„Plată confirmată”.
Înscrierea online, neconfirmată prin achitarea taxei în termen de 5 zile lucrătoare, se anulează.
Programul de inscriere: 19 septembrie, intre orele 08:00-09:00.
Ridicarea kit-urilor: 19 septembrie, intre orele 08:00- 09:30
Startul concursului: ora 10:00.
Forță majoră/Anulări:
Prin forță majoră se înțelege orice eveniment care ar putea avea o influență semnificativă asupra
bunei desfășurari a competiției, cum ar fi: inundații, furtuni, dezastre naturale sau evenimente
social-politice majore.
• În caz de forță majoră, organizatorii pot lua decizii în privința unor modificari de traseu sau
program. La limită, se poate decide inclusiv anularea cursei, în situații excepționale.
Dacă 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.
Responsabilitate:
Fiecare participant care ia parte la Bușteni Epic 2015 este responsabil pentru propria securitate
şi siguranţă.
Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii, fotografii şi personalul care participă la realizarea
evenimentului nu sunt responsabili pentru nici un fel de rănire sau pagube, inclusiv deces,
anulare, întârzieri sau schimbări ale traseelor care pot surveni în timpul desfăşurări
evenimentului.

Fiecare participant trebuie să semneze, înainte de înscriere, o declaraţie de responsabilitate, prin
care îşi asumă riscurile ce rezultă din participarea la un astfel de eveniment şi orice pagube
survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau furt.
Regulament:
Aceste reguli se aplică la cursa de mountain bike Bușteni Epic 2015.
Caracteristici ale competiţiei:
Competiţia se desfăşoară în Bușteni, județul Prahova, traseul pornind din zona Castelului
Cantacuzino, pe Munții Baiului, cu pante cu înclinație mare, zone accidentate și alunecoase cu
vizibilitate redusă și diverse obstacole pe traseu, drumuri forestiere, poteci neamenajate și
neprotejate, marcate sau nemarcate, coborâri pe single trail prin pădure.
Toate acestea necesită experienţă şi cunoştinţe speciale, cum ar fi:
• orice participant să aibă cunoştinţe tehnice despre abordarea unui traseu dificil;
• orice participant să fi avut cel puţin o experienţă generală pe munte;
• orice participant să fie capabil să urce şi să coboare în siguranţă o pantă înclinată în condiţii
dificile;
• orice participant să aibă abilitatea de a parcurge în siguranţă un traseu într-o zonă montană;
• orice participant ar trebui să fie îndeajuns de experimentat încât să parcurgă un traseu montan
dificil;
• orice participant ar trebui să aibă un bun simţ al direcţiei pe teren montan, chiar şi în condiţii de
vreme rea şi vizibilitate redusă. Aceasta înseamnă că fiecare participant să fie capabil să
folosească o hartă şi informaţiile despre trasee pentru a ajunge în siguranţă;
• orice participant ar trebui sa aibă un bun simţ al direcţiei pe teren dificil, chiar şi în condiţii
vizibilitate redusă;
• orice participant ar trebui să cunoască regulile de comportament în caz de pericol şi urgenţă;
• orice participant ar trebui să dea dovadă de fair play şi prietenie şi să acţioneze în consecinţă
atunci când situaţia o cere;
• orice participant ar trebui să ştie şi să aibă o atitudine care să ţină cont de faptul că oricât de
multe măsuri de siguranţă ar lua organizatorii, nu sunt şi nu vor putea fi acoperite toate riscurile
rezultate din natura competiţiei şi condiţiile speciale în care se desfășoară aceasta;
• orice participant trebuie să ştie că nici un premiu nu este mai presus de sănătatea şi viața lui
şi/sau a altor participanţi şi să acţioneze în consecinţă pentru a se proteja atunci când simte sau
observă un pericol.
• Rularea pe orice tronson de drum public se face cu respectarea regulilor de circulație și a
legislației în vigoare. Pe traseu pot fi întâlnite vehicule, turiști, animale. Participanții trebuie să
aibă în vedere aceste situații și să ruleze adecvat. Orice accident în care sunt implicați
participanții la concursul Bușteni Epic 2015, survenit în timpul desfășurării acestuia din
nerespectarea regulilor de concurs și a regulilor de conduită în trafic impuse de lege va fi în
responsabilitatea celor implicați în accident.

• Concurenții care indiferent de motiv abandonează sunt obligați să comunice aceasta decizie
unuia dintre arbitrii oficiali ai competiției sau, telefonic, unui organizator. Dacă, indiferent de
motiv, o asemenea informare nu a fost efectuată, organizatorul va avea dreptul să organizeze
împreună cu autoritățile competente misiunea de căutare sau salvare pe costul participantului
neglijent.
Întreg evenimentul de mountain bike se desfășoară cu respect față de mediul înconjurător. Prin
urmare, concurenții vor manifesta un comportament civic în ceea ce privește menținerea
curățeniei și a protejării mediului natural.
•

Ambalajele utilizate pot fi lăsate la start/finish sau la punctele de alimentare.

Echipament:
• Casca de ciclism este OBLIGATORIE pentru toate categoriile de concurenți
atât în timpul competiției, cât și în timpul antrenamentelor!
• Folosirea în timpul competiției de către concurenți a sistemelor radio sau alte dispozitive audio
electronice sunt strict interzise (Ex: iPod, mp3 player, walkman etc.);
• Este interzisă decuparea/găurirea numărului de concurs;
• Utilizarea anvelopelor cu crampoane metalice este interzisă;
• Bicicletele folosite în competiție trebuie să respecte standardele oficiale pentru bicicletele de tip
MTB;
• Sunt acceptate în concurs doar biciclete propulsate exclusiv prin forța proprie. Nu sunt
acceptate biciclete care dispun și de motor electric, sau de alt tip, care asista pedalarea (Ex. ebike, pedelec);
• Numărul de concurs va fi montat pe bicicletă, în față, pe ghidon și nu va fi înlăturat decât după
trecerea liniei de sosire (sau în caz de abandon);
• Concurenții pot repara sau înlocui orice piesă cu excepția cadrului. Schimbarea bicicletei nu
este permisă, concurenții trebuie să treacă linia de sosire cu același cadru și același număr pe
ghidon;
• Înlocuirea unei roți se poate face în zona Start/Finish sau în alte zone indicată de organizator. În
cazul unei pene sau a unor defecțiuni minore, concurentul este obligat să elibereze traseul pentru
a evita accidentarile și să își rezolve problema într-un loc sigur.
Nerespectarea acestor reguli va atrage după sine descalificarea.
Recomandări:
• Bidon sau bidoane cu apă (de preferat să fie pus la îndemână în suportul de la bicicletă)
• Ochelari (pentru protecția împotriva insectelor, crengilor, noroiului și prafului)
• Mănuși speciale pentru ciclism
• Încălțăminte adecvată
• Pompă, cameră de schimb, petice pentru pană și leviere, set imbuss/scule
• Telefon mobil - Atenție: în unele zone ale traseului de concurs nu este semnal pentru rețelele
de telefonie mobilă, acesta putând fi recepționat în porțiunile mai înalte
• Sistem GPS sau hartă

• Busola
• Jachetă foaie de ceapă, îmbrăcăminte adecvată condițiilor meteo
• Folie de supraviețuire
Program:
Participanţii care nu vor lua startul la timp nu vor mai putea pleca pe traseu. Vor figura în
clasament DNS (did not start).
Puncte de control:
Pe traseu sunt amplasate puncte de control obligatorii. Participanţii care nu trec printr-un punct
de control (indiferent de motiv) vor fi descalificaţi. Numerele de concurs şi timpii competitorilor
vor fi notaţi în ordinea sosirii în fiecare punct de control.
Organizatori sunt exonerați de răspundere dacă în timpul cursei publicul, animalele domestice
sau salbatice deteriorează marcajele de ghidare.
Oprirea / Retragerea din cursă:
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:
• s-a accidentat după start, iar starea sa nu-i mai permite continuarea cursei;
• în cazuri excepţionale.
Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv trebuie
să informeze organizatorii imediat, la start, la punctele de control sau la sosire. Neanunţarea
retragerii din cursa va cauza o operaţiune de căutare și salvare pe cheltuiala participantului
implicat. Retragerea va fi confirmată prin semnătura pe foaia de arbitraj. Orice participant care se
retrage va fi ajutat cu privire la cea mai bună variantă de retragere, dar este responsabil pentru
transportul propriu, ruta pe care o va folosi şi acţiunile ulterioare momentului şi locului
retragerii, excepţie făcând cazurile grave care nu permit deplasarea prin propriile mijloace.
Conservarea naturii:
Întreg evenimentul de mountain bike se desfășoară cu respect față de mediul înconjurător. Prin
urmare, concurenții vor manifesta un comportament civic în ceea ce privește menținerea
curățeniei și a protejării mediului natural.
Ambalajele utilizate pot fi lăsate la start/finish sau la punctele de alimentare.
Aruncarea de gunoaie pe parcursul traseelor şi/sau distrugerea deliberată a mediului înconjurător
va atrage după sine descalificarea.
Suporteri / Ajutor:

Suporterii pot susţine orice concurent cu condiţia să respecte regulile de conduită, indicaţiile
autorităţiilor şi/sau ale oficialilor şi să nu împiedice desfaşurarea competiţiei. Pe parcursul
traseelor nu este permis nici un ajutor venit din exterior (suporter, spectator etc.), excepţie făcând
cazurile deosebite şi ajutorul acordat în punctele de realimentare amenajate, unde competitorii,
pe lângă băuturile, fructele şi alimentele energizante oferite de organizatori, pot primii şi alte
alimente, lichide.
Alte reguli:
Competiţia se desfăşoară într-un spaţiu neamenajat şi neprotejat în exterior, de aceea există un
risc de rănire şi/sau deces.
De asemenea, Bușteni Epic 2015 foloseşte ca trasee de concurs următoarele, şi nu numai:
drumuri publice, poteci turistice amenajate şi neamenajate ce străbat localităţi, pajişti, păduri,
tăieturi, culoare, abrupturi, văi, păşuni, jnepenişuri etc.
Traseele de concurs nu sunt închise altor participanţi la trafic (autovehicule, vehicule, pietoni,
turişti, animale şi alţii). Acest fapt atrage asupra participanţilor obligaţia de a respecta regulile de
conduită în trafic impuse de lege. Orice accident provocat şi/sau în care au fost implicaţi
participanţi la Bușteni Epic 2015, survenit în timpul desfăşurării acestuia, din nerespectarea
regulilor de concurs şi a regulilor de conduită în trafic impuse de lege va fi în responsabilitatea
celor implicaţi în accident.
Competiţia se desfăşoară în exterior pe munte, într-un spaţiu neamenajat şi neprotejat, de aceea
există un risc de rănire şi/sau deces din pericole obişnuite pentru competiţiile de acest tip.
Acestea includ şi nu se rezumă doar la: coliziuni cu autovehicule, alte vehicule, pietre, stânci,
copaci, oameni, alte obiecte, căderi, alunecări, răni provocate de frig şi/sau căldură, hipotermie,
insolaţie, deshidratare, degerături, arsuri, rău de altitudine, căderi de pietre, furtuni, animale,
incendii, efort fizic etc.
Participanții sunt de acord ca organizatorii să folosească fotografiile sau înregistrările video care
conțin imaginea acestora, cu scopul promovării acestui eveniment.
Penalizări:
• lipsa unui obiect din echipamentul obligatoriu = descalificare;
• scurtarea traseului = penalizare sau descalificare (decizie arbitru);
• doping = descalificare;
• nerespectarea mediului înconjurător = descalificare;
• modificarea numărului de concurs = descalificare;
• nerespectarea regulilor competiţiei = penalizare sau descalificare (decizie arbitru);
• comportament nesportiv faţă de alţi participanţi, oficiali, public, alte persoane = descalificare.
Descalificarile se pot face și după concurs în urma vizualizării pozelor, filmelor, sau a sesizarii
fondate a altor concurenți.

Taxa de participare nu se va rambursa în cazul descalificării.
Contestații:
Orice participant poate face o contestaţie împotriva altui participant care nu a respectat regulile
competiţiei sau împotriva deciziilor oficialilor. Contestaţia se va depune la biroul de Informaţii /
Înscrieri, în scris, în termen maxim de 15 minute de la afişarea rezultatelor complete provizorii
împreună cu o taxă de 100 lei. Rezolvarea contestaţiei se va face in următoarele 30 minute. Taxa
de 100 lei va fi înapoiată petentului, dacă contestaţia va fi acceptată.
Prin înscriere, plată şi participare fiecare concurent confirmă ca a citit, înţeles şi acceptat
condiţiile de participare şi aceste reguli, îşi asumă riscurile participării la Bușteni Epic 2015 şi
este responsabil pentru propriile acţiuni care ar trebui să ţină cont de condiţiile de desfășurare
speciale în care se află.
Protecția datelor personale:
Organizatorul își rezervă dreptul de a colecta datele de contact ale concurenților, pentru acțiuni și
evenimente viitoare. Cei înscriși își dau acordul de a primi comunicate și informații din partea
SC Montan Expert SRL. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu
Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date,
dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și
dreptul de a se adresa justiției.
Prin înscrierea la concurs participanții declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter
personal de către organizator, precum și cu participarea la concursul Bușteni Epic 2015, astfel,
implică acceptul și consimțământul participanților ca datele lor personale să fie păstrate și
prelucrate de SC Montan Expert SRL în scopul desfășurării concursului și numai în vederea
desemnării câștigătorului.
Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. Organizatorul se obligă
să păstreze confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal conform Legii nr.
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestora.
Adresele de email ale utilizatorilor care s-au înscris în concurs se păstrează de către organizator.
Modificări:
Echipa de organizare își rezervă dreptul de schimbare în detaliu a regulilor și modul de
desfășurare a competiției. Aceste posibile schimbări vor fi publicate atat pe pagina oficială de
internet si pe pagina oficiala de Facebook cât și pe panourile de informații din zona de
start/sosire.

