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„Bucură-te de primăvară cu o mișcare în aer liber alături de prieteni și familie. Fie că alergi sau
ieși la o plimbare, vino să petreci câteva ore în natură!”
În 06 aprilie vă invităm să participați la Crosul Olteniei, eveniment pe care îl vom organiza cu
Primăria Craiova în Parcul Nicolae Romanescu alături de partenerii noștri.
Vă propunem o combinație de sporturi benefice tuturor, adică alergare și jocuri de mișcare.
Te-ai înscris la cros! Poți să te pregătești gratis, până pe data 30 martie 2019, la Focus Fitness
& Beauty!
Detalii și condiții de participare:
Cursa PRO – este destinată persoanelor cu vârstă de peste 16 ani,
– va avea o lungime de aproximativ 7 km – două ture de parc – iar startul și finish-ul vor avea
loc in zona FOIȘOR.
Cursa FUN – este destinată persoanelor cu vârstă de peste 15 ani,
– va avea o lungime de aproximativ 1,5 km iar startul și finish-ul vor avea loc in zona FOIȘOR
Cursa Family presupune o echipă formată din cel puțin un minor sub 6 ani si unul dintre părinții
acestuia. Traseul va avea o lungime de aproximativ 700 m.
– Distanța se parcurge în alergare sau mers, grupat în familie.
– Se pot utiliza carucioare pentru copii
– Fiecare familie va primii diploma de participare iar fiecare copil va primii medalie
Cursa Copiilor este destinată copiilor cu vîrsta între 7 – 10 ani. Aceștia se pot înscrie doar cu
acordul părinților, prin semnarea declarației de responsabilitate de către aceștia. Traseul va
avea aproximativ 700 de metri, va fi marcat și copiii vor fi supravegheați îndeaproape de
voluntarii noștri, care vor alerga împreună cu ei și vor încerca să prevină accidentele nedorite.
Cursa Performeri în devenire este destinată copiilor cu vîrsta între 11 – 14 ani,
CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI ÎNSCIERE
Înregistrarea pentru toate cursele se poate face online pe site-urile competitiei: www.djst.ro /
www.facebook.com/djstdolj în perioada 18.03 – 04.04.2018
sau
prin înscriere la fața locului la data desfășurării competiției.
Cu ocazia înscrierii/validării fiecare participant va primi număr de concurs.
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Toate înscrierile vor fi validate la secretariat în ziua concursului .
Pentru a participa în cursele de: participanții trebuie să îndeplinească următoarele conditii:
PARTICIPANȚI PESTE 16 ANI
să se prezinte cu un act de identitate și să semneze declarației de responsabilitate
PARTICIPANȚI SUB 16 ANI
• înscrierea individuală se va realiza de către un adult (tutore legal). Cu ocazia înregistrarii,
persoana care face inregistrarea va completa declarația pe proprie răspundere privind
asumarea responsabilității pentru persoanele înscrise (minori) în cursă precum și pentru faptul
că aceștia sunt apți medical și că pot face față parcurgerii întregii distante. (formular înscriere)
• Înscriere în mod organizat (școală / club sportiv) – persoana desemnată de către instituție va
prezenta tabel nominal cu participanții și cu viză medicală (tabel).
Pe toata durata evenimentului, asistența medicală și protecția participanților vor fi asigurate de
către organizatori.
Cu ajutorul voluntarilor vom încerca să ne asigurăm că evenimentul se va desfășura în cele mai
bune condiții.
ACORDAREA PREMIILOR
Premiile sunt acordate de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj şi partenerii.
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