
9. IPSE VÁROSI TÖMEGFUTÁS 
CROSUL ODORHEIULUI IPSE – EDIȚIA A 9-A 

JELENTKEZÉSI LAP FELNŐTTEKNEK
FORMULAR DE ÎNSCRIERE PENTRU ADULȚI

Aláírás/SemnăturaDátum/Data

Név/Nume

Személyi igazolvány száma/Serie și număr buletinSzületési dátum/Data nașterii

Év, hónap, nap/ziua, luna, anul

Tel.: E-mail:Nem/Sexul

Férfi/Masculin Nő/Feminin 

Kijelentem, hogy benevezek a 9. IPSE Városi tömegfutásra, elfogadom annak szabályzatát, és betartom a Jelentkezési 
Lap alján található feltételeket.
Declar că mă înscriu la Crosul Odorheiului IPSE – Ediția a 9-a, respect regulamentul de participare și condițiile de mai jos.

Jelentkezési feltételek/Condiții de participare
- sunt apt din punct de vedere fizic (medical) pentru efort fizic prelungit și în condiții meteo specifice anotimpului;
- NU mă aflu sub influența băuturilor alcoolice și/sau a stupefiantelor;
- am completat corect și complet Formularul de Înscriere la Competiție;
- am luat la cunoștință recomandările organizatorilor cu privire la îmbrăcămintea și încălțămintea folosită pe parcursul competiției, 
și că voi utiliza echipament adecvat;
- respect întocmai indicațiile arbitrilor de traseu, arbitrii fiind persoanele abilitate să întrerupă competiția în cazul în care este 
încălcat Regulamentul Competiției;
- sunt de acord ca arbitrul de traseu poate descalifica automat participantul la concurs în cazul în care acesta încalcă Regulamentul 
Competiției (ex. se abate de la traseu și nu reintră înapoi prin locul cel mai apropiat prin care a ieșit accidental sau voit, pentru 
comportamentul nepoliticos la adresa Organizatorilor și/sau a participanților la competiție etc);
- nu voi arunca în perimetrul de desfășurare a Competiției nici un tip de deșeu, fiindu-mi adus la cunoștința ca în cazul nerespectării 
acestei condiții sunt pasibil cu descalificarea din Competiție fără drept de apel;
- mă voi manifesta într-un mod decent și cu sportivitate pe toată perioada de desfășurare a Competiției fără a-i stânjeni pe ceilalți 
participant și/sau Organizatorii;
- nu voi apela la nici o alta formă/mijloc de deplasare în perimetrul de desfășurare a competiției (auto, velo, moto, ATV etc);
- dețin asigurare medicală pentru incidente soldate în timpul unor competiții sportive, sau îmi asum cheltuielile cauzate implicate de 
o posibilă accidentare pentru care Organizatorii nu sunt răspunzători;
- nu am nici o pretenție față de Organizatori în a folosi imaginile foto și video realizate în timpul Competiției în care sunt surprins cu 
angajamentul ferm al Organizatorilor că nu vor folosi aceste imagini în alte scopuri decât Promovarea Competiției, implicit al activi-
tăților Asociației Clubul Sportiv IPSE Egyesület în mass-media scrisă și video, la elaborarea Afișelor, Diplomelor și pentru alte mate-
riale informative.

Rajt: 2017. június 10., szombat, 10 óra, a  Digital 3 TV előtti térről  
Start: 10. iunie 2017., sâmbătă, ora 10, din fața D3 TV


