
                                     

 

                                            Formular de Inscriere   

 

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România si Clubul Sportiv 
HANDBAL VERAFLOR Brasov, Asociatia Județeană de Atletism Brașov (AJA 
Brașov), organizează în ziua de duminica  28 iulie 2019,  crosul “Împreună pentru 
2030”,  eveniment sportiv care se desfăşoară pentru a marca Ziua Mondială de 
Luptă Împotriva Hepatitelor, susţinută în fiecare an în data de 28 iulie în întreaga 

lume. 

Obiectivul competiției este promovarea mișcării și a practicării sportului în aer liber, 
în rândul tuturor categoriilor de oameni, a unei vieți sănătoase și combaterea 
hepatitei. 

Locație - Brașov :      -   BAZA  SPORTIVĂ  ”ION ȚIRIAC” BRAȘOV 

            Primul start se va da la ora 10:00, iar festivitatea de premiere va începe în 
jurul orei 14:30, aceasta din urmă depinde de desfăşurarea evenimentelor până la 

acel moment (condiţii meteo, număr participanţi, derularea curselor etc.) 

             PROBE, CATEGORII, DISTANŢE 

1. Proba 230 m se desfăşoară pe două categorii de vârstă şi se adresează 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 5-8 ani, 9-12 ani . 

2. Proba 2030 m se desfăşoară pe trei categorii de vârstă: pentru copii de 13-18 
ani şi adulţi cu vârsta între 19-30 ani şi 30+ ani.   

3. CROSUL FIRMELOR pe distanța de 2030 -  Participă reprezentanți de la 
firmele colaboratoare, partenere și care vor sponsoriza concursul ” Împreună 
pentru 2030”. Partenerii, sponsorii, colaboratorii vor participa la acest concurs 
cu 3, 4 sau 5 participanț cu vârstele cuprinse între 8 și 30+ ani. 
  

Nume si Prenume :  

Data nasterii :  …………………………..     Varsta : …………………………………….. 

Categoria la care se participa: …………………………………………………………….. 

Sunt sportiv legitimat Clubul ……………………………………………………………….. 

Sectia : ………………………………………………………………………………………. 

Nu sunt sportiv legitimat la un club sportiv .   

Data                                                                                                             Semnatura  



CROSUL ÎMPREUNĂ PENTRU 2030 EDITIA a lll-a 

REGULAMENT 

 

  Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România si Clubul Sportiv 

HANDBAL VERAFLOR Brasov, in parteneriat cu Asociatia Județeană de Atletism Brașov 

(AJA Brașov), organizează în ziua de duminică,    28 iulie 2019,  crosul “Împreună 
pentru 2030”,  eveniment sportiv care se desfăşoară pentru a marca Ziua Mondială 
de Luptă Împotriva Hepatitelor, susţinută în fiecare an în data de 28 iulie în întreaga 

lume. 

Obiectivul competiției este promovarea mișcării și a practicării sportului în aer liber, 
în rândul tuturor categoriilor de oameni, a unei vieți sănătoase și combaterea 

hepatitei. 

Locație  -   BAZA  SPORTIVĂ  ”ION ȚIRIAC” BRAȘOV 

 

            Primul start se va da la ora 10:00, iar festivitatea de premiere va începe în 
jurul orei 14:30, aceasta din urmă depinde de desfăşurarea evenimentelor până la 

acel moment (condiţii meteo, număr participanţi, derularea curselor etc.) 

  

             PROBE, CATEGORII, DISTANŢE 

1. Proba 230 m se desfăşoară pe două categorii de vârstă şi se adresează 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 5-8 ani, 9-12 ani . 

2. Proba 2030 m se desfăşoară pe trei categorii de vârstă: pentru copii de 13-18 
ani şi adulţi cu vârsta între 19-30 ani şi 30+ ani.   

3. CROSUL FIRMELOR pe distanța de 2030 -  Participă reprezentanți de la 
firmele colaboratoare, partenere și care vor sponsoriza concursul ” Împreună 
pentru 2030”. Partenerii, sponsorii, colaboratorii vor participa la acest concurs 
cu 3, 4 sau 5 participanți cu vârstele cuprinse între 8 și 30+ ani. 

 
INSCRIERI  

 
Toate persoanele care se înscriu pe adresa hepatobv@gmail.com, vor 
primi declarațiile pe propria răspundere cu care se vor prezenta în ziua 
concursului pentru a face confirmarea participării lor la eveniment. 

Înscrierile se vor face online pe adresa hepatobv@gmail.com  până cel 
mai târziu vineri, 26 iulie 2019, la ora 12. 

Declaratiile se pot descarca si de pe site-ul www.hepato.ro Sectiunea 

Cros Impreuna pentru 2030 - 2019  

             Nu se percepe taxă de participare.   

 Validarea persoanelor înscrise, dar și înscrieri la locul desfășurarii concursului 
sunt programate duminica  28 iulie 2019, în intervalul orar 08:30-9.30. 

mailto:hepatobv@gmail.com
mailto:hepatobv@gmail.com


             Înainte de start, este obligatorie semnarea Declaraţiei pe Proprie 
Răspundere, puse la dispoziţie de organizatori. Lipsa acestei Declaraţii duce la 
excluderea din concurs a participanților! Pentru o organizare rapidă şi eficientă, 
va rugam sa descarcati declaratia de pe site-ul www.hepato.ro Sectiunea Cros 
Impreuna pentru 2030 - 2019 sau sa o solicitati la adresa de email 
hepatobv@gmail.com .  Sportivii legitimaţi  au nevoie de Declaraţie pe Proprie 

Răspundere .             

  ALTE  INFORMAŢII 

 Organizatorii vor acorda diplome şi medalii pentru primii trei clasaţi în fiecare 
probă, dar şi alte premii primilor clasaţi la fiecare proba până la locul opt inclusiv.  

 Dacă va fi cazul (starea vremii, număr participanti, desfășurarea 
probelor etc.), organizatorii mai sus mentionați  îşi rezervă dreptul de a 
interveni cu modificări pe care le vor anunţa din timp, pentru o corectă şi 
eficientă informare a participanţilor, părinţilor şi spectatorilor pe pagina de 
Facebook a evenimentului, pe site-ul www.hepato.ro Sectiunea Cros 
Impreuna pentru 2030 - 2019 sau la fața locului, inclusiv în timpul 

derulării evenimentului .  

Presedinte APAH-RO  

Marinela Debu  

Director de Concurs şi  Antrenor de Atletism la Clubul Sportiv HANDBAL 

VERAFLOR Braşov 

Adriana Mirea 

Director Club Sportiv HANDBAL VERAFLOR Braşov 

VERONICA MÎNDRESCU 

Președinte Asociația Județeană de Atletism Brașov 

Silviu Prescornițoiu 

 

Eveniment organizat cu suportul :  
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