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REGULAMENTUL OFICIAL  
AL CONCURSULUI CROSS COUNTRY 
“CU TZOAGLA PE DIG” ediția 2014 
 
 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  
1.1. Concursul de tip off road “Cu Tzoagla Pe Dig” (denumit în cele ce urmează "Concursul") este organizat şi 
desfăşurat de Asociația EcoStuff România, asociație non-guvernamentală și non-profit din România, înregistrată 
la Registrul Național al ONG 1306/A/2012, cod de înregistrare fiscală 30178841, reprezentată prin președinte Radu 
Rusu (denumită în cele ce urmează "Organizatorul") 
1.2. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin 
publicarea pe site-ul web www.ecostuff.ro 
1.3. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Concursului, 
potrivit celor menţionate mai jos ("Regulamentul Oficial") 
1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel 
de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunostinţa publicului 
 
 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  
2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în România. În concurs se pot inscrie și participa toate persoanele 
indiferent de varsta. Inscrierea este gratuita 
2.2. Traseul incepe la Chisineu-Cris, la podul de pe DN79 (E671), pe malul stang al raului Crisul Alb. Continua pe 
malul stang pana la podul peste Crisul Alb la Padurea “Socodor”. Dupa traversarea podului traseul continua prin 
padure pe un traseu marcat. Revenirea pe dig se face la capatul dinspre Varsand al padurii. Finish-ul traseului este 
tot la Chisineu-Cris, pe malul drept al Crisului Alb, in zona cunoascuta de localnici “La Vad” 
2.3. Traseul are o lungime de aproximativ 35 kilometri 
 
 

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI  
3.1. Concursul se va desfăşura în data de 27 aprilie 2014, cu incepere la ora 09.00. Concursul se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial 
3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada de desfășurare a Concursului pe parcursul derulării 
acestuia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a anunţa acest lucru public pe site-ul 
www.ecostuff.ro 
 
 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE  
4.1. La concursul „Cu Tzoagla Pe Dig” poate participa orice persoana indiferent de varsta sau nationalitate 
4.2. Persoanele sub 18 ani au nevoie de acordul scris al părinților că au luat la cunoștiință regulamentul și 
eventualele riscuri declaratia minori poate fi descarcata aici 
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SECŢIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS   
5.1. Inscrierea in concurs se poate face completand formularul online sau prin inregistrare la fata locului 
 
 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI  
6.1. Condiții de participare 
6.1.1. Sunt admise biciclete de orice tip  în stare bună de funcţionare. Este recomandata bicicleta mountain-bike 
6.1.2. Participarea se face pe proprie răspundere, în deplina cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, 
a stării de sănătate fizică şi mentală, precum şi a stării tehnice a echipamentului fiecărui participant 
6.1.3. Fiecare participant, indiferent de modul de înscriere, trebuie să semneze la preluarea numărului de concurs, 
o declaraţie de responsabilitate, prin care îşi asuma riscurile ce pot rezulta 
 
6.2. Caracteristicile concursului 
6.2.1. Evenimentul este o competiţie outdoor 
6.2.2. Orice participant să aibă cunoştinţe tehnice despre abordarea unui traseu off road 
6.2.3. Orice participant să fie capabil să urce şi să coboare în siguranţă o pantă înclinată în condiţii dificile 
6.2.4. Orice participant să aibă abilitatea să parcurgă în siguranţă distanța traseului 
6.2.5. Orice participant ar trebui să cunoască regulile de comportament în caz de pericol şi urgenţă 
6.2.6. Orice participant ar trebui sa dea dovadă de fair play şi prietenie şi să acţioneze în consecinţă atunci când 
situaţia o cere 
6.2.7. Orice participant trebuie să ştie că nici un premiu nu este mai presus de sănătatea şi propia viață 
 
6.3. Echipament obligatoriu 
6.3.1. Bicicleta în stare bună de funcţionare 
6.3.2. Cască de protecţie 
6.3.3. Număr de concurs furnizat de organizatori 
6.3.4. Lipsa acestor articole – obligatorii de a fi purtate pe perioada concursului, start, finish, puncte intermediare, 
duce la descalificare. 
 
 

SECŢIUNEA 7. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI ÎNAINTE DE TERMEN  
10.1. Concursul va putea înceta sau poate fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a 
Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa 
publicului a unei astfel de decizii, concursul va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea 
avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri 
10.2. Încetarea sau întreruperea concursului din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute 
în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii 
10.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a concursului, 
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi 
desfăşurarea concursului, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a concursului 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1YdXLHRdLjf3JYxuHMT8QM6USRPP7nu0gfFU3polmAbw/viewform
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SECŢIUNEA 8. LITIGII  
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă 
sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române 
competente de la sediul Organizatorului. 
 
 

SECŢIUNEA 9. REGULAMENTUL OFICIAL  
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participanţii la următoarea adresă de Internet: 
www.ecostuff.ro. 
Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, 
termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. 
 
 
Organizator,  
ASOCIATIA ECOSTUFF ROMANIA 
Prin președinte  
Radu Rusu 
 
 
 


