
Regulament de desfasurare a competitiei 

 

Conditii de participare. 

1. Echipele participante trebuie sa se prezinte la CCS la ora la care au fost anuntate in ziua 

precedenta concursului, intrucat la CCS va fi startul. 

2. In cazul in care o echipa nu respecta  conditia 1, echipa va fi trecuta ultima in ordinea 

plecarilor de la start. 

3. O echipa poate lua startul in competitie doar daca a efectuat plata de inscriere. 

4. In cazul in care o echipa nu doreste sa mai participe dar a efectuat plata de inscriere, 

suma de bani nu va fi returnata. 

5. Daca la data desfasurarii competitiei, conditiile meteo nu sunt favorabile, competitia se 

va amana, sau, in cazul anularii, echipelor li se vor returna taxele de inscriere. 

6. La start membrii fiecarei echipe se va prezenta cu un act de identitate care va trebui sa 

coincide cu informatiile identificate in formularul de inscriere. 

 

Concursul. 

1. Echipele vor lua startul in ordinea inscrierilor, la o distanta de 5 minute intre ele. In 

cazul in care sunt mai multe echipe inscrise decat este previzionat, organizatorul isi 

rezerva dreptul de a reevalua distanta dintre echipe pentru o desfasurare mai eficienta. 

2. La start echipele vor primi un indiciu care ii va conduce la check-pointul urmator, de 

unde vor primi alt indiciu, s.a.m.d. 

3. Echipa castigatoare va fi cea care a parcurs toate obiectivele in cel mai scurt timp, cu 

tot cu eventualele penalizari. 

4. O echipa va putea solicita de 3 ajutorul, sunand la start si solicitand un nou indiciu, 

pentru fiecare ajutor se va aplica o penalizare de 10 minute. 

5. Echipele nu au voie sa se foloseasca de ajutorul prietenilor sau orice alt ajutor 

prevazut in regulament 

6. Echipele nu au voie sa foloseasca niciun mijloc de transport in comun, biciclete, role 

sau alte mijloace de deplasare rapida. 

7. Echipa castigatoare va alege unul din cele 3 premii, echipa clasata pe locul 2 va alege 

unul din cele 2 premii ramase, iar echipa de pe locul 3 va beneficia de premiul ramas 

ne ales. Echipele nu pot beneficia de contravaloarea in bani a premiilor. 

8. Echipele care incalca regulamentul vor fi supuse investigarii la finalul concursului. 

9. Obiectivele trebuie parcurse in ordine de catre echipe. 

 


