DESCRIERE EVENIMENT

LOCUL DE DESF~{URARE
Centrul evenimentului - platoul din fa]a Stânei Turistice
(Poiana Mic`, la 2 km mai jos de Poiana Bra[ov).
Start - Predeal (DN 73A, \n fa]a Unit`]ii Militare).

PROGRAM EVENIMENT
16 IUNIE

16:00 - 20:00 - pe platoul din fa]a Stânei Turistice va
func]iona Centrul de Informare pentru participan]i (orice
participant care dore[te informa]ii este binevenit).

17 IUNIE

Ora 07:45 – 8:30 - To]i participan]ii individuali - maraton
[i semimaraton – sunt a[tepta]i la Stâna Turistic` pentru
ridicarea kit-ului de participare, confirmarea prezen]ei la
eveniment [i \mbarcarea pentru punctele de start.
Ora 08:15 - 08:30 - To]i alerg`torii pentru maraton vor fi
\mbarca]i \n autocare [i vor fi transporta]i c`tre linia de
Start (Predeal - \n fa]a Unit`]ii Militare).
Ora 08:30 – 09:30 - To]i alerg`torii pentru semimaraton
vor fi \mbarca]i \n autocare [i vor fi transporta]i c`tre linia
de Start (Râ[nov, stadion Acapullco).
Ora 08:30 – 10:30 – alerg`torii pentru [tafet` vor fi
prezen]i la Stâna Turistic`. {efii de echipe vor ridica num`rul
de concurs [i vor confirma prezen]a la eveniment. |n timpul
competi]iei, turele de [tafet` vor a[tepta minim 30 de min
[i maxim o or` [i jum`tate plutonul de alerg`tori pentru a
face schimbul.
Ora 10:00 - din Predeal se va da startul oficial pentru
maraton. Evenimentul sportiv se \ncheie \ntre orele 13:00 [i
17:00 - \n func]ie de preg`tirea fizic` a alerg`torilor.
Ora 11:00 - din Râ[nov se va da startul oficial pentru
semimaraton. Evenimentul sportiv se \ncheie \ntre
orele 13:00 [i 17:00 - \n func]ie de preg`tirea fizic` a
alerg`torilor.
Ora 11:00 – de pe platoul de la Stâna se va da startul
oficial pentru [tafet`. Evenimentul sportiv se \ncheie
\ntre orele 14:00 [i 17:00 - \n func]ie de preg`tirea fizic` a
alerg`torilor.
Ora 16:00 – pe platoul din fa]a Stânei Turistice se d` startul

Crosului Copiilor, pentru toate cele 3 categorii de vârste.
Ace[tia beneficiaz` de numere de concurs [i arbitrare
diferite.
Ora 17:15 - Festivitatea de premiere
Ora 18:00 - Dup` terminarea festivit`]ii de premiere, pe
scena va avea loc cocertul trupei Jukebox! Evenimentul se
va \ncheia cel mai târziu la ora 20:00.

INFORMA}II UTILE
• Por]iunea de drumuri na]ionale a traseului de maraton
[i semimaraton va fi \nchis` circula]iei auto pe toat` durata
competi]iei.
• Traseul pe care se desf`[oar` [tafeta este exclusiv pe
platoul Stânei Turistice – drum forestier [i potec` de munte.
• Suporterii pot urm`ri participan]ii la maraton [i
semimaraton numai folosind drumurile ocolitoare
indicate al`turat, transportul lor nefiind asigurat de c`tre
Organizator.
• Suporterii pot urm`ri participan]ii la [tafet` folosind
potecile ocolitoare traseului de alergat – f`r` acces cu
ma[ina.
• Recomandarea organizatorilor este ca spectatorii s` fie
prezen]i la liniile de START [i SOSIRE.
• Plutonul de alerg`tori va fi \nso]it de ambulan]`, echipaj
de poli]ie [i ma[ina oficial` a arbitrilor.
• Participan]ii sunt ruga]i s` poarte tot timpul la vedere
num`rul de concurs [i sunt sf`tui]i s` nu \[i ia asupra lor
obiecte de valoare.

PUNCTE DE ALIMENTARE
- La fiecare 3,5 km va fi amenajat un punct de refreshing
- La fiecare 7 km punctul de refreshing va fi [i punct de
control [i va include voluntari Crucea Ro[ie [i arbitri.

