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REGULAMENT 
 

de organizare a „CROSULUI LOTERIEI ROMÂNE” - Ediţia a XXI-a 
 

 
 

  „CROSUL LOTERIEI ROMÂNE” – Ediția a XXI-a se desfășoară sub sloganul ”Aleargă 
pentru sănătatea ta!” și se organizează in Parcul „Alexandru Ioan Cuza”/Titan din Bucuresti. 
  Organizarea și desfășurarea „CROSULUI LOTERIEI ROMÂNE” se asigură de către 
Compania Națională ”LOTERIA ROMÂNĂ” S.A. cu sprijinul tehnic al Federației Române de Atletism 
si al reprezentantilor firmei S.C. GODMOTHER S.R.L. 
 
 

I. DATA DE DESFĂȘURARE: 15 septembrie 2018. 
 
II. PARTICIPANȚI  
 

Participarea la „CROSUL LOTERIEI ROMÂNE” este gratuita.  
 

La ”CROSUL LOTERIEI ROMÂNE” se pot înscrie următoarele categorii de concurenți: 
1. SENIORI și SENIOARE – sportivi cu vârsta cuprinsă între 19 ani și 34 de ani inclusiv 

(impliniti pana la 31.12.2018); 
2. JUNIORI și JUNIOARE – sportivi cu vârsta cuprinsă între 14 ani și 18 ani (impliniti 

pana la 31.12.2018); 
3. COPII – BĂIEȚI și FETE – cu vârsta cuprinsă între 11 ani și 13 ani (impliniti pana la 

31.12.2018);  
4. VETERANI CATEGORIA I – BĂRBAȚI și FEMEI -  cu vârsta cuprinsă între 35 de ani și 

49 de ani (impliniti pana la 31.12.2018); 
5. VETERANI CATEGORIA a II-a – BĂRBAȚI ȘI FEMEI - cu vârsta peste 50 de ani; 
6. PERSOANE CU DIZABILITĂȚI LOCOMOTORII – BĂRBAȚI și FEMEI; 
7. PERSOANE CU DIZABILITĂȚI SENZORIALE – BĂRBAȚI și FEMEI (definite ca atare 

conform Regulamentului federației de specialitate). 
 
 

III. ÎNSCRIEREA CONCURENTILOR  
 

Concurentii de la toate categoriile se pot înscrie la competitie astfel: 
 online, in perioada 07.09 – 14.09.2018, accesand site-ul www.loto.ro,  sau 
 in ziua desfasurarii competitiei – 15.09.2018, in intervalul orar 08:00 – 12:30,              

la punctele special amenajate in Parcul „Alexandru Ioan Cuza”/Titan din Bucuresti, 
amplasate in zona de la rondul Arc-Statuie Cal (vezi anexa).  

 

Concurentii inscrisi vor primi NUMĂRUL DE CONCURS cu care aleargă, la care este 
atasat un cip pentru cronometrarea timpului. 

 

Concurentii inscrisi online isi pot ridica numarul de concurs cu cip fie de la sediul               
C.N. Loteria Romana S.A., strada Poenaru Bordea nr.20, sector 4 , Bucuresti, in perioada 10.09 – 
14.09.2018 (intre orele 09:00 – 16:00, pentru zilele de luni - joi, respectiv intre orele 09:00 – 
13:00 pentru ziua de vineri), fie in data de 15.09.2018, intre orele 08:00 – 12:30, de la punctul de 

http://www.loto.ro/
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inscriere special amenajat in Parcul „Alexandru Ioan Cuza”/Titan, intrarea din bulevardul Liviu 
Rebreanu, zona de la rondul Arc-Statuie Cal (vezi anexa).   

Numarul de concurs cu cip se aplica vizibil pe fata tricoului de alergare astfel 
incat sa nu se dezlipeasca. Deteriorarea/dezlipirea/pierderea cip-ului si/sau a 
numarului de concurs duce la descalificarea participantului. 

 

Pentru toate categoriile de concurenți mentionate la punctul II de la 1 la 7, se vor  
atribui numere de concurs, după cum urmează: 

- pentru SENIORI BĂRBAȚI – de la 0001 la 0400; 
- pentru SENIORI FEMEI – de la 0401 la 0800; 
- pentru JUNIORI BĂIEȚI – de la 0801 la 1300; 
- pentru JUNIORI FETE – de la 1301 la 1800; 
- pentru COPII – BĂIEȚI – de la 1801 la 2400; 
- pentru COPII - FETE – de la 2401 la 3000; 
- pentru VETERANI I – BĂRBAȚI  – de la 3001 la 3150; 
- pentru VETERANI I – FEMEI – de la 3151 la 3300; 
- pentru VETERANI II – BĂRBAȚI, de la 3301 la 3450; 
- pentru VETERANI II – FEMEI – de la 3451 la 3600; 
- pentru PERSOANE cu DIZABILITĂȚI LOCOMOTORII – BĂRBAȚI– de la 3601 la 3650; 
- pentru PERSOANE cu DIZABILITATI LOCOMOTORII – FEMEI – de la 3651 la 3700; 
- pentru PERSOANE cu DIZABILITĂȚI SENZORIALE – BĂRBAȚI - de la 3701 la 3750; 
- pentru PERSOANE cu DIZABILITĂȚI SENZORIALE – FEMEI – de la 3751 la 3800; 

 
IV. STARTUL se va da incepand cu ora 13:00, in mod secvential, pe categorii de 

participanti. 
Programul de start pe categorii va fi urmatorul:   
- Ora 13:00 - pentru PERSOANE cu DIZABILITĂȚI LOCOMOTORII (Barbati si Femei) si  

pentru PERSOANE cu DIZABILITĂȚI SENZORIALE (Barbati si Femei) 
- Ora 13:30 – pentru SENIORI si SENIOARE 
- Ora 14:00 – pentru JUNIORI si JUNIOARE 
- Ora 14:30 – pentru COPII (Baieti si Fete) 
- Ora 15:00 – pentru VETERANI I (Barbati si Femei) si VETERANI II (Barbati si Femei). 

NOTA: Organizatorul va putea decala orele de start in functie de evolutia si desfasurarea 
activitatilor in zona de competitie, de conditiile meteo sau de alte situatii neprevazute. 

 

In ziua desfasurarii competitiei, concurentii inscrisi au obligatia sa se informeze de la 
organizatori in legatura cu ora de start programata pentru categoria de participanti din care fac 
parte si sa respecte toate instructiunile organizatorilor cu privire la prezenta la zonele de inscriere 
si de pregatire a grupurilor pe categorii de participanti, si de pe intreg parcursul evenimentului.  

Concurentii sunt obligati sa respecte intocmai traseul de alergare stabilit de 
organizatori, cu trecerea obligatorie PRIN POARTA START-SOSIRE unde este amplasata 
aparatura de cronometraj pentru intregistrarea cipurilor. 

 Concurentii care nu parcurg traseul in intregime, fie il scurteaza, fie nu trec prin 
punctele de cronometrare stabilite intre START si SOSIRE  vor fi descalificati.     

 

V. ÎNREGISTRAREA CONCURENȚILOR   
După încheierea crosului, clasamentul se realizeaza electronic de catre reprezentantii 

firmei S.C. GODMOTHER S.R.L., conform inregistrarilor cip-urilor aflate pe numerele de concurs,  
potrivit fiecărei categorii de participanti. 

La fiecare calculator SE VA AFIȘA VIZIBIL – CATEGORIA și INTERVALUL cu numerele 
de concurs atribuite. 

La încheierea concursului, toți alergatorii vor preda numerele de concurs cu 
cipuri la punctul special amenajat, si vor primi in schimb cate un tricou personalizat. 

 
VI. TRASEUL pentru ”CROSUL LOTERIEI ROMÂNE” va avea aproximativ 3.800 de 

metri si va fi amenajat in incinta Parcului „Alexandru Ioan Cuza”/Titan din Bucuresti, pe marginea 
lacului Titan. 

Traseul va fi astfel amenajat încât să asigure parcurgerea lui fără dificultăți și 
securizat din punct de vedere al persoanelor aflate in parc in timpul desfasurarii crosului. 
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Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica traseul in functie de situatii 
neprevazute/ speciale, conditii meteo nefavorabile, starea traseului sau alte situatii ce pot aparea. 

 
VII. PREMIEREA CONCURENȚILOR 
 
Compania Națională ”LOTERIA ROMÂNĂ” acordă premii castigatorilor acestei competitii 

sportive, pentru fiecare categorie de participanti: SENIORI, SENIOARE, JUNIORI, JUNIOARE, 
COPII (baieti), COPII (fete), VETERANI I (Barbati), VETERANI I (Femei), VETERANI II 
(Barbati), VETERANI II (Femei), PERSOANE CU DIZABILITATI LOCOMOTORII (Barbati), 
PERSOANE CU DIZABILITATI LOCOMOTORII (Femei), PERSOANE CU DIZABILITATI 
SENZORIALE (Barbati), PERSOANE CU DIZABILITATI SENZORIALE (Femei), după cum 
urmează:  

Locul I: 800  lei    
Locul II: 500  lei    
Locul III: 300 lei  
Locul IV: 200 lei      
Locul V: 150 lei   
 
Premierea se va face pe scena aflata pe malul lacului Titan, în ordinea categoriilor de 

participanti, începând cu Persoanele cu dizabilități și încheind cu Veteranii, exact in ordinea in care 
au fost date starturile. 

Primele 3 catedre de Educație Fizică ale unitatilor scolare din  Bucuresti se vor premia 
cu cate 1.000 de lei, in functie de numarul de elevi participanti. 

Premiile acordate de C.N. Loteria Romana S.A. la competitie vor fi impozitate prin 
retinere la sursa in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

 

Premierea câștigătorilor se face pe baza prezentării actului de 
identitate/certificatului de naștere, în cazul persoanelor nerezidente - pașaportului,  în 
cadrul unei festivități publice organizate de C.N.L.R. S.A., după finalizarea competiției, la 
locul de SOSIRE, iar premiile vor fi atribuite după festivitatea de premiere, pe loc și/sau 
în termen de 30 de zile de la data competiției, la casieria din sediul central al C.N.L.R. 
S.A. din Str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, București, începând cu data de 17.09.2018 
sau la casieriile Punctelor de Lucru Județene ale C.N.L.R. S.A., începând cu data de 
17.09.2018, în baza prezentării actelor de identitate/certificatelor de naștere ale 
câștigătorilor. 

Acordarea premiilor participanților sub 18 ani se va face în prezența 
reprezentanților legali ai acestora, pe baza actelor doveditoare ale câștigătorului (act de 
identitate/certificat de naștere) precum și a documentelor doveditoare ale 
reprezentantului legal, din care să rezulte calitatea de tutore/curator al minorului (act 
de identitate, împuternicire, decizie instanță de judecată etc.), documente valabile la 
data acordării premiului. 

 
VIII. DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE privind starea de sanatate este 

obligatorie pentru toți concurenții indiferent de categoriile de vârstă:  
- pentru inscrierile online: DECLARATIA pe propria raspundere poate fi descarcata  

de pe site-ul pe care se face inscrierea online, unde se regaseste formularul de 
inscriere. DECLARATIA pe propria raspundere va fi completata de concurent, in 
format tiparit, si ulterior predata la locul ridicarii numarului de concurs cu cip, 
conform precizarilor de la CAP.III-INSCRIEREA CONCURENTILOR; 

- pentru inscrierile la fata locului, din ziua competitiei, DECLARATIA pe propria 
raspundere se va completa si preda direct la punctul de inscriere al categoriei, 
conform precizarilor de la CAP.III-INSCRIEREA CONCURENTILOR. 

 
IX. ASISTENTA MEDICALA  
 

C.N. LOTERIA ROMANA S.A. va asigura prezenta la acest eveniment sportiv a 3 
ambulante utilate corespunzator, care sa insoteasca alergatorii pe traseu cat si dupa cursa, pana la 
sfarsitul festivitatii de premiere.  
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X. EVALUAREA catedrelor de Educație Fizică se va face în funcție de numărul de 

elevi prezenți la start, pe baza tabelelor nominale. Verificarea tabelelor nominale se face de o 
comisie formată din 3 reprezentanti ai Inspectoratului Școlar al Municipiului Bucuresti. 

 
XI. APROBAREA desfasurarii evenimentului  
 

„CROSUL LOTERIEI ROMÂNE” se desfasoara cu aprobarea Primăriei Sectorului 3 si cu 
sprijinul institutiilor abilitate care supravegheaza organizarea in bune conditii a acestei acțiuni. 

 
      XII.    RESPONSABILITATE 

Participanții își asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se 
află și pentru posibilele accidente survenite ca urmare a modului de abordare a traseului. 

 
 

         XIII.  PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 
 

În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, 
participanții la competiția sportivă organizată de C.N. Loteria Română S.A. sunt informați că 
C.N.L.R. S.A. prelucrează date cu caracter personal, cu bună credință, în scopuri determinate, 
explicite și legitime. 

 
Persoanele ale căror date sunt supuse prelucrării au următoarele drepturi: dreptul la 

transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei 
vizate, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor/dreptul 
la rectificare, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei 
prelucrări automate, dreptul de a se adresa justiției, dreptul la ștergerea datelor (cu excepția 
situațiilor în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale), dreptul la 
restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, care pot fi exercitate în 
conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016. 

 
Solicitările persoanelor vizate pot fi transmise pe adresa de e-mail gdpr@loto.ro sau la 

sediul C.N. Loteria Română S.A. din str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, București. 
 

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul companiei, la adresa 
www.loto.ro/gdpr. 

 
Prin participarea la competiția sportivă participanții sunt de acord să se conformeze și 

să respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament. Concurenții își dau acordul pentru 
preluarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, cât și pentru difuzarea imaginilor 
fotografiate/filmate în timpul derulării competiției sportive în cadrul emisiunii televizate in cadrul 
careia se transmit tragerile Loto și nu numai. 

Organizatorul va face public imagini din cadrul competiției sportive/ participanți/ 
câștigători, făcând uz de toate mijloacele şi metodele legale, de realizare a acestui scop 
(televiziune, radio, presă scrisă, filme de reclamă, fotografii, revista “Loto-Prono” etc), cu acordul 
participantului şi cu respectarea Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

În cazul în care un participant nu dorește ca datele sale personale să fie utilizate în 
activități ulterioare de marketing și publicitate, poate refuza prin informarea în scris a 
organizatorului. 

 
Categorii de date cu caracter personal procesate cu ocazia acestei competiții 

sportive: 
 nume și prenume 
 act de identitate serie/nr. 
 cod numeric personal 
 semnătură 
 imagine fotografiata/filmata a participantului/castigatorului 

 

mailto:gdpr@loto.ro
http://www.loto.ro/gdpr
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Scopul procesării: datele cu caracter personal ale participanților la competiția 
sportivă vor fi prelucrate de către C.N.L.R. S.A. în vederea: 

- organizării și desfășurării competiției; 
- desemnării și validării câștigătorilor; 
- atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile; 
- în scop publicitar. 
 

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal 
ale câștigătorilor vor fi stocate de către C.N.L.R. S.A. conform prevederilor legale aplicabile în 
materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar. La 
expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, C.N.L.R. S.A. va șterge/distruge 
aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare. 

 
Securitatea datelor cu caracter personal: 
C.N.L.R. S.A. se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în 

vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând 
participanților la competiție. 

 

La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile 
prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau 
ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la 
datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 

 
Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal: 
C.N.L.R. S.A. are dreptul de a modifica prezentul Regulament oricând pe durata 

desfășurării competiției, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea 
și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și 
libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul www.loto.ro, respectiv va fi 
adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost informați cu privire la 
Regulament. 

 
Prin participarea la competiția sportivă, participanții își exprimă acordul cu privire la 

furnizarea datelor cu caracter personal către C.N.L.R. S.A. în organizarea competiției, în scopul 
includerii acestor date cu caracter personal în baza de date, identificării și validării ca și participant 
și/sau câștigător, fotografierii/filmării în scopul difuzării imaginilor în cadrul emisiunii televizate in 
cadrul careia se transmit tragerile Loto și/sau în cadrul altor emisiuni, postării pe pagina de 
Facebook, pe site-ul www.loto.ro și în revista Loto-Prono. Declarația privind acordul pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal este obligatorie pentru toți participanții. 

 

Datele personale ale participanților/câștigătorilor la competiția sportivă vor fi 
procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date. 

 
XIV. SIGURANȚA: 

 

Orice nerespectare a regulilor de  concurs, a indicațiilor date la fața locului de către 
oficialități și organizatori precum și a regulilor de conduită în competitie impuse de lege, va fi în 
responsabilitatea celor implicați într-un eventual accident. Pe traseu vor fi reprezentanți ai 
organizatorilor care impreuna cu organele abilitate asigura buna desfășurare a competiției. 

 
Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu 

în timpul întrecerii, însă sunteți rugați să aduceți orice obiect sau bun găsit pe traseu 
organizatorilor, care le vor restitui perdanților. 

 
XV.  POPULARIZAREA ACȚIUNII – se va face prin mijloacele mass-media – TV, 

radio, presă scrisă, online - site si facebook si prin intermediul agentiilor Loto. 
 

XVI. PERSOANELE CU DEZABILITATI SENZORIALE – vor face la inscriere dovada 
handicapului de care sufera prin prezentarea unui document care sa ateste acest lucru. 

http://www.loto.ro/
http://www.loto.ro/
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XVII. CONTESTATII SI RECLAMATII – orice contestatie privitoare la cursa sportiva 

in sine si clasament final vor fi solutionate de catre firma S.C. GODMOTHER S.R.L. care asigura 
inregistrarea si intocmirea clasamentelor participantilor pe categorii.   

 
XVIII. MODIFICARI 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulile si modul de desfasurare a 

competitiei. Aceste posibile schimbari vor fi publicate pe pagina de internet www.loto.ro. 
 
XIX. ANULARI 
Daca evenimentul este anulat din diferite motive, precum forta majora, conditii meteo 

nefavorabile sau alte situatii neprevazute, organizatorul va publica aceasta informatie pe pagina de 
internet www.loto.ro. 

 
XX. DISPOZITII FINALE 
Prin participarea la aceasta competitie sportiva, participantii sunt de acord sa respecte 

si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 

 


