REGULAMENT
de organizare a ”CUPEI LOTERIEI ROMÂNE MOUNTAIN BIKE” – 2021
”CUPA LOTERIEI ROMÂNE MOUNTAIN BIKE” se organizează la Azuga.
I.

DATA DE DESFĂȘURARE: 02.10.2021

II.
PARTICIPANȚI: La ”CUPA LOTERIEI ROMÂNE MOUNTAIN BIKE” se pot înscrie
următoarele categorii de concurenți:
Vaccinați anti COVID-19, trecuți prin COVID-19, testați anti COVID-19 în ultimele 72 ore.
Participanții au obligația de a prezenta la punctele de înscriere certificatul/adeverința de
vaccinare COVID-19 sau adeverința că au trecut prin COVID-19 sau adeverința/rezultatul de testare
COVID-19 în ultimele 72 ore.
1.
CADEȚI / JUNIORI – cu vârsta cuprinsă între 14 ani și 17 ani (împliniți până la
31.12.2021);
2.
CADEȚI / JUNIOARE – cu vârsta cuprinsă între 14 ani și 17 ani (împliniți până la
31.12.2021);
3.

SENIORI – cu vârsta cuprinsă între 18 – 29 ani (împliniți până la 31.12.2021);

4.

SENIOARE – cu vârsta cuprinsă între 18 – 29 ani (împliniți până la 31.12.2021);

5.
VETERANI I. BĂRBAȚI – cu vârsta cuprinsă între 30 - 49 ani (împliniți până la
31.12.2021);
6.

VETERANI I. FEMEI – cu vârsta cuprinsă între 30 - 49 ani (împliniți până la 31.12.2021);

7.

VETERANI II. BĂRBAȚI – peste 50 ani;

8.

VETERANI II. FEMEI – peste 50 ani.

III.

ÎNSCRIEREA CONCURENȚILOR

Se face în ziua concursului – 02.10.2021, între orele 08:30 - 12:00 la punctele special
amenajate la locul de START. STARTUL se va da la ORA 13:00, după alinierea concurenților la start.
● PARTICIPANȚII de la toate categoriile au obligația de a completa angajamentul / declarația pe
propria răspundere / declarația medicală.
● PARTICIPANȚII de la toate categoriile se înscriu la punctele special amenajate, după care vor
primi NUMĂRUL DE CONCURS cu care concurează. Pentru toate categoriile de concurenți mentionate
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la punctul II de la 1 la 8, se vor atribui numere de concurs la care sunt atașate cipuri pentru
cronometrarea timpului, după cum urmează:
- pentru CADEȚI / JUNIORI și CADEȚI / JUNIOARE;
- pentru SENIORI și SENIOARE;
- pentru VETERANI I. BĂRBAȚI și VETERANI I. FEMEI;
- pentru VETERANI II. BĂRBAȚI și VETERANI II. FEMEI.
• PARTICIPAREA LA COMPETIȚIE ESTE GRATUITĂ!
IV.

START COMPETIȚIE: ora 13:00.

V.

TIMP LIMITĂ PARCURGERE TRASEU: 2 ore și 30 minute.

VI.
ÎNREGISTRAREA CONCURENȚILOR după încheierea competiției, clasamentul se
realizează electronic de către reprezentanții firmei S.C. BRIGADA CREATIVĂ S.R.L., conform
înregistrărilor cip-urilor aflate pe numerele de concurs – potrivit fiecărei categorii de participare.
VII.

TRASEUL pentru ”CUPA LOTERIEI ROMÂNE MOUNTAIN BIKE”

Lungimea va fi de aprox. 24 km și se va derula pe traseul următor: START – Parcare Pârtia
Cazacu – Valea Azugii – Valea Limbășelului – Parcare Pârtia Cazacu – SOSIRE.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica traseul pe anumite porțiuni, de a mări numărul
de km sau de a-l micșora, în funcție de schimbările meteo/starea traseului.
VIII.

PREMIEREA CONCURENȚILOR

• Festivitatea de premiere: ora 16:00
Compania Națională ”LOTERIA ROMÂNĂ” acordă premii în valoare totală de 40.000 lei după cum
urmează:
CADEȚI/JUNIORI, CADEȚI/JUNIOARE, SENIORI, SENIOARE, VETERANI I. (bărbați și
femei) și VETERANI II. (bărbați și femei).
Locul I:

1.500 lei

Locul II:

1.250 lei

Locul III:

1.000 lei

Locul IV:

750 lei

Locul V:

500 lei

Premierea se va face în ordinea categoriilor de vârstă.
Premiile acordate de C.N.L.R. S.A. la competiție vor fi impozitate prin reținere la sursă conform
prevederilor legale.
Premierea câștigătorilor se face pe baza prezentării actului de identitate/certificatului
de naștere, în cazul persoanelor nerezidente - pașaportul, în cadrul unei festivități publice
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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 04.10.2021 sau la casieriile Punctelor de Lucru
Județene ale C.N.L.R. S.A., începând cu data de 04.10.2021, în baza prezentării actelor de
identitate 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.
IX.

RESPONSABILITATE:

Fiecare participant care ia parte la Cupa Loteriei Române Mountain Bike este responsabil pentru
propria securitate și siguranță. Vă recomandăm încheierea unei asigurări de accidente care să
acopere participarea la un concurs de ciclism, pe toată durata desfășurării evenimentului.
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 traseelor.
X.

ATENȚIONĂRI:

! Vă aducem la cunoștință existența faunei cinegetice – urs, lup, cerb, căprior, râs etc.
– ce trăiește în arealul în care se desfășoară concursul și pericolul pe care aceasta le poate
reprezenta.
! Vă aducem la cunoștință faptul că nerespectarea traseului aprobat pentru
deplasarea în cadrul competiției sportive va fi sancționată cu amenda de la 2.000 lei –
5.000 lei conform art. 9, litera f, din Legea nr. 171/2010 cu modificările și completările
ulterioare.
! Vă aducem la cunoștință că aveți obligația de a opri la semnalul personalului silvic și
de a respecta indicațiile primite.
! Vă aducem la cunoștință că sunteți direct răspunzători pentru eventualele prejudicii
ce le-ați putea aduce fondului forestier în timpul desfășurării competiției.
XI.
ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL privind prelucrarea datelor cu
caracter personal este obligatorie pentru toți concurenții indiferent de categorie de vârstă.
XII.
DECLARATIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE privind starea de sănătate este obligatorie
pentru toți concurenții indiferent de categorie de vârstă.
XIII. ÎNSUȘIREA REGULAMENTULUI și respectarea acestuia este obligatorie pentru toți
concurenții indiferent de categorie de vârstă.
XIV. DECLARAȚIA MEDICALĂ vaccinați Covid-19 / trecuți prin Covid-19 / testați în ultimele
72 de ore este obligatorie pentru toți concurenții indiferent de categorie de vârstă.
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XV.

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 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, 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 ”ROMÂNII AU NOROC” 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 informare, 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
 certificat covid/adeverință recuperare covid/rezultat testare covid (se verifică documentul la
înscrierea participanților la competiție, nu se rețin copii după acest document)
 semnătură
 imagine fotografiată/filmată a participantului/câștigătorului
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.
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Perioada de stocare a datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal ale
participanților vor fi stocate pe o perioadă de 3 ani și ale participanților câștigători 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 personale:
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 ”ROMÂNII AU NOROC” și/sau în
cadrul altor emisiuni, postării pe pagina de Facebook, Instagram, 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.
XVI.

SIGURANȚA:

Pe parcursul/traseul întrecerii se pot întâlni alte autovehicule, turiști, animale. Acest fapt atrage
asupra participanților obligația de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege. Orice
accident în care sunt implicați participanții competiției Cupa Loteriei Române Mountain Bike, survenit
în timpul desfășurării concursului prin nerespectarea regulilor de concurs și a regulilor de conduită în
trafic impuse de lege, va fi în responsabilitatea celor implicați în accident. Cicliștii sunt responsabili
pentru participarea la această cursă, organizatorii nu își asumă nici un fel de obligație în cazul în care
vreun concurent se rănește sau se accidentează, suferă stricăciuni / pagube materiale sau alte
consecințe ce pot apărea din cauza participării la acest concurs. Vor exista 2 ambulanțe: 1 ambulanță
de tip C dotate cu aparatură și medicație de urgență, medic specialist, asistent medical și ambulanțier
la linia de start / sosire și 1 ambulanță 4x4 acces montan pe traseu (ex. Susai) gata de intervenție
pentru acordarea primului ajutor și asigurarea serviciului medical de specialitate, în caz de nevoie.
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Orice nerespectare a regulilor de circulație, de concurs, a indicațiilor date la fața locului de către
oficialități și organizatori precum și a regulilor de conduită în trafic impuse de lege, va fi în
responsabilitatea celor implicați într-un eventual accident. Pe traseu vor fi reprezentanți
organizatori/salvamontiști pentru a 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.
Fiecare participant trebuie să semneze la înscriere, un acord de prelucrare a datelor cu
caracter personal și o declarație de responsabilitate prin care își asumă riscurile ce rezultă
din participarea la un astfel de eveniment și orice pagube survenite din orice motiv,
inclusiv pierdere sau furt, precum și declarația medicală.
C.N. LOTERIA ROMÂNĂ
asigură prezența la acest eveniment sportiv a 2 ambulanțe: 1
ambulanță mare tip C și 1 ambulanță 4x4 acces montan, utilate corespunzător.
XVII. MEDIATIZAREA ACȚIUNII – se va face prin mijloacele mass-media – presă scrisă și
TV, site, facebook, instagram și tik tok.
XVIII. Întrecerea se adresează, în primul rând, amatorilor, însă toți cicliștii experimentați și/sau
legitimați la cluburi sportive, care vor să participe la Cupa Loteriei Române Mountain Bike, sunt
bineveniți și apreciați.
Regula principală: CUPA LOTERIEI ROMÂNE MOUNTAIN BIKE se desfășoară într-un mediu
natural, încă nepoluat! Abandonarea oricărui fel de deșeuri pe traseu, începând de la ambalaje
alimentare, tuburi de gel și până la piese din echipament, va duce automat la descalificarea
concurentului observat în această situație!
Competiția este deschisă oricărui iubitor al sportului și al mișcării în natură.
Concurenții cu vârste mai mici de 18 ani pot participa doar cu acordul scris al
părinților/reprezentantului legal, realizat prin prezența acestora la înscriere sau, dacă nu
este posibil, printr-un acord de participare legalizat la notariat.
Purtarea căștii este obligatorie! Fiecare participant este obligat să respecte
regulamentul competiției, să urmeze îndrumările arbitrilor de traseu și ale organelor de
ordine. Pe drumurile forestiere trebuie respectate regulile de circulație.
Participanții trebuie să aibă un bun simt al direcției, chiar și în condiții de vreme rea și vizibilitate
redusă și să cunoască regulile de comportament în caz de pericol și urgență în zona montană.
Concurenții trebuie să dea dovadă de fair play și prietenie și să acționeze în consecință atunci
când situația o cere.
Concurenții trebuie să știe și să aibă o atitudine care să țină cont de faptul că, oricât de multe
măsuri de siguranță ar lua organizatorii, nu sunt și nu vor putea fi acoperite toate riscurile rezultate
din natura competițiilor, din mediul și din condițiile în care se desfășoară acestea;
Orice participant trebuie să știe că niciun premiu nu este mai presus de sănătatea și viața lui
și/sau a altor participanți și să acționeze în consecință pentru a se proteja atunci când observă un
pericol.
Timpul limită de parcurgere a traseelor este de maxim 2 ore și 30 minute de la startul
competiției, după care organizatorii vor înceta cronometrarea și vor închide punctele de alimentare și
de control. Punctele de prim ajutor vor rămane deschise în limita a maximum 3 ore de la startul
competiției.
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CONDIȚII CE ATRAG DESCALIFICAREA:
 Neparcurgerea traseului în întregime sau scurtarea lui.
 Nerespectarea timpului limită de parcurgere a traseului.
 Nerespectarea indicațiilor organizatorilor, oficialilor de traseu și ale arbitrilor din zona de
start/sosire.
 Pierderea/deteriorarea/dezlipirea numărului de concurs și/sau a cipului atașat acestuia.
 Utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei, altul decât bicicleta cu care concurentul a
luat startul sau o bicicletă similară.
 Utilizarea unui mijloc de transport electric și/sau utilizarea unui dispozitiv electric.
 Nefolosirea căștii de protecție pe timpul concursului.
 Abandonarea ambalajelor sau a altor deșeuri pe traseu.
 Comportamentul lipsit de fair play față de alți sportivi.
 Folosirea ajutoarelor
motocicletelor, etc).

din

afara

concursului

(folosirea

autovehiculelor,

atv-urilor

sau

a

 Schimbarea bicicletei în timpul concursului.
 Descalificările se pot face și după concurs, în urma vizualizării pozelor, filmelor, sau a sesizărilor
fondate ale altor concurenți.
RECOMANDĂRI:
 Bidon, sau bidoane cu apă (de preferat să fie pus la îndemână în suportul de la bicicletă)
 Batoane energizante sau geluri energizante
 Ochelari (pt. protecția împotriva insectelor, a crengilor, a noroiului și a prafului)
 Pompă, cameră de schimb, petice pentru pană și leviere.
 Pelerină subțire de ploaie
 Bandaj pentru primul ajutor și folie de supraviețuire
 Telefon mobil. Atenție: în unele zone ale traseelor de concurs nu este semnal pentru rețelele de
telefonie mobilă, acesta putând fi recepționat în porțiunile mai înalte. În caz de urgență apelați
numărul de telefon primit la înscriere, sau anunțați personalul din primul punct de alimentare, sau
echipa Salvamont.
În timpul competiției organizatorii asigură:
 Marcarea traseului cu bandă.
 Puncte de control și cronometraj, zone de hidratare și asistență tehnică, pe traseu și în zona de
start/sosire.
 Ambulanță cu echipă medicală la start/sosire și echipe de intervenție Salvamont prezente pe
traseu.

ANULĂRI:
Dacă evenimentul este anulat din motive de forță majoră, inclusiv condiții meteo deosebit de
nefavorabile, participanții nu vor beneficia de compensații pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuieli
ocazionate de călătorie și cazare.
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XIX.

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 organizatori, în scris, în
maxim 10 minute de la anunțarea rezultatelor complete provizorii. Rezolvarea contestaţiei se va face
în următoarele 10 minute. Nicio altă reclamație ulterioare nu va fi luată în considerare.
Constestațiile privitoare la clasamentul final vor fi soluționate de către reprezentanții S.C.
BRIGADA CREATIVĂ S.R.L. care asigură înregistrarea participanților/câștigătorilor la competiția
sportivă.
XV: MODIFICĂRI:
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulile și modul de desfășurare a competiției.
Aceste posibile schimbări vor fi publicate pe pagina oficială de internet www.loto.ro sau comunicate în
ziua organizării și desfășurării competiției, la fața locului, după caz.
XVI:

DISPOZIȚII FINALE

Prin participarea la această competiție sportivă, participanții sunt de acord să respecte și să se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
S.C. BRIGADA CREATIVĂ S.R.L.
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