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Înainte de a vă înscrie la competiția Bega Maraton organizat de  Club Sportiv Nautic Banat 

Timișoara citiți cu atenție regulamentul.  

 

REGULAMENTUL OFICIAL BEGA MARATON 

ATENȚIE ! 

      la acest concurs pot participa doar persoanele care  știu să înoate. 

 

Veste de salvare 
Organizatorii recomandă tuturor participanților purtarea vestei de salvare pe durata 

competiției. 

  Organizatorii nu–și asumă responsabilitatea în cazul unui accident produs pe timpul 

competiției dacă  participantul nu poartă vesta de salvare. 

                             

Organizatorii recomandă:  

           Pentru persoanele care vor să intre în atmosfera MARATONULUI și doresc să 

participe, se poat înscrie toți amatorii, existând categorii pentru toate vârstele (open). 

Înscrierea la maraton pe distanța  de 28 km este recomandată persoanelor care au 

experiență în practicarea sporturilor nautice: sportivii de performanță: juniori, tineret, seniori, masters.  

   

Plimbările cu barca sunt activităti distractive. Există o mulțime de oameni în întreaga lume 

care preferă plimbările pe apă în schimbul multor alte activităti destinate relaxării. Însă, sporturile 

nautice nu sunt nici de departe relaxarea cea mai lipsită de peripeții. Există pericole la tot pasul, tocmai 

de aceea, pasionații trebuie să ia în calcul câteva măsuri de sigurantă înainte de a ieși pe apă. 

Specialiștii  ne dau câteva  sfaturi pentru a vă bucura de o plimbare cu barca, fără riscuri sau motive de 

îngrijorare pentru sănătatea ta și a coechipierilor tăi. 

 

Activităţile desfăşurate implică un contact mai îndelungat cu apa imprevizibilă, soarele, 

vântul sau ploaia iar echipamentele şi accesoriile sunt extrem de importante şi absolut necesare 

pentru a avea confort şi siguranţă maximă, toate acestea fiind responsabilitatea fiecărui 

participant. 

 

 Număr de concurs / acreditare:  

  Numărul de concurs va fi primit în momentul validării înscrierii, cu o zi înainte de 

competiţie, după ce a completat şi semnat formularul de înscriere, declaraţia de responsabilitate şi a 

plătit contravaloarea taxei de înscriere.  Numărul de concurs trebuie purtat şi trebuie să fie vizibil pe 

toată durata cursei. Logourile plasate pe număr trebuie să fie vizibile. 

 Numărul de concurs ţine loc şi de acreditare, acesta transmite fiecărui posesor anumite 

drepturi, inclusiv cel de a participa la  party care va avea loc după cursă. 

http://smartatletic.ro/aquachallenge/regulament/
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 Validare  

  Validarea înscrierilor va avea loc cu o zi înaintea competiţiei între orele 20.00 – 22.00 şi duminică 

dimineaţă între orele 08.00 şi 09.00. 

 Şedinţa tehnică va avea loc în seara dinaintea cursei cu începere de la ora 20.00. Eventualele 

noutăţi şi modificări aparute vor fi anunțate pe site-ul nostru www.nauticbanat.ro   

 

 

Oprirea / Retragerea din cursă : 

 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:  

 s-a accidentat după start, iar starea sa nu-i mai permite să continue cursa. 

 în cazuri exceptionale.  

 Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de     motiv 

este obligat să informeze organizatorul imediat la unul din urmatoarele locuri: la start, la punctele de 

control și la sosire. 

 Neanunţarea retragerii din cursă va cauza o operaţiune de căutare şi salvare (echipe de 

salvare, barci cu motor) pe cheltuiala participantului implicat. 

Retragerea va fi confirmată prin semnatură pe foaia de arbitraj. 

 Orice participant care se retrage din cursă va fi ajutat cu privire la cea mai bună variantă de 

retragere, dar este responsabil pentru: transportul propriu, ruta pe care o va folosi şi acţiunile ulterioare 

momentului şi locului retragerii. Excepţie fac cazurile grave care nu permit deplasarea prin propriile 

mijloace.  

 

 Clasamente / Premii : 

Vor fi întocmite clasamente pe categorii de vârstă pentru bărci de competiție (cele de 

performanță) și se vor acorda premii primilor trei clasaţi.  

 Pentru bărci de agrement (open) va fi o singură categorie unde vor fi premiați primii trei 

clasați. 

Toţi cei care vor termina cursa vor intra în posesia unui tricou  Bega Maraton și a unei  

plachete de participare. 

 

 

 

 

http://www.nauticbanat.ro/
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Alte reguli : 

Traseul de concurs nu este închis altor participanţi la trafic (bărci cu motor, jet ski, ski nautic, 

surfing, etc). Acest fapt atrage asupra participanţilor, obligaţia de a respecta regulile de conduită în 

trafic impuse de lege. Orice accident provocat şi/sau în care au fost implicaţi participanţi la Bega 

Maraton survenit în timpul desfăşurării acestuia din nerespectarea regulilor de concurs şi a regulilor de 

conduită în trafic impuse de lege va fi în responsabilitatea celor implicaţi în accident.  

Fiecare competitor are obligaţia să urmeze traseul oficial, să respecte indicaţiile arbitrilor, să 

nu folosească scurtături sau alte avantaje similare. 

Orice competitor trebuie să dea dovadă de fair play şi să permită unui concurent mai rapid să 

treacă în faţa sa fără a-l obstrucţiona, să acorde asistenţă unui competitor aflat în dificultate şi care îi 

solicită aceasta.  

Traseul este neamenajat şi neprotejat de aceea există un risc de rănire şi/sau deces din pericole 

obişnuite pentru competiţiile outdoor(în aer liber). Acestea includ şi nu se rezumă doar la: coliziuni cu 

alte ambarcațiuni, pietre, stânci, copaci, oameni, alte obiecte; căderi; alunecari; răni provocate de frig 

şi/sau căldură; hipotermie; insolaţie; deshidratare; arsuri; căderi de pietre; grindină; pietre şi/sau 

pământ; viituri; furtuni; fulgere; animale; reptile; insecte; incendii; înec; efort fizic.  

Penalizări :  

 scurtarea traseului = descalificare  

 modificarea numărului de concurs = descalificare  

 nerespectarea regulilor competiţiei = descalificare  

 lipsa de fair play faţă de alţi participanţi, oficiali, public, etc. = descalificare  

Taxa de participare nu se va rambursa în cazul descalificării. 

 

 Contestaţii :  

Orice participant poate face o contestaţie împotriva altui participant care nu a respectat 

regulile competiţiei sau împotriva deciziilor oficialilor.  

Contestaţia scrisă împreuna cu o taxă de 200 lei se vor depune la oficiul de cursă în maxim 15 

minute de la afişarea rezultatelor finale provizorii. Rezolvarea contestaţiei se va face în urmatoarele 30 

minute.  

Taxa va fi înapoiată petentului, dacă contestaţia va fi acceptată. 

Prin înscriere, plată şi participare fiecare participant confirmă că a citit, înţeles şi 

acceptat condiţiile de participare şi aceste reguli, îşi asumă riscurile care decurg din participarea 

la Bega Maraton şi este responsabil pentru propriile acţiuni care ar trebui să ţină cont de 

circumstanţe relevante ca: schimbarea vremii, trafic, condiţii meteo, zona în care se află, 

echipament. 
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Organizatorii nu își asumă nici o răspundere privind starea de sănatate a 

participanțiilor. 

 

Asistența medicală  

Participanții beneficiază de asistență medicală în timpul desfășurării competiției pe traseul 

stabilit fiind monitorizați din bărci cu motor de persoane calificate în acest scop.      

Acest serviciu va fi asigurat de : 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TIMISOARA 

 

CATEGORII DE VÂRSTĂ ȘI DISTANȚĂ: 

Bărci de competiție – 28 Km: fete-băieți 

Juniori: 14-18 ani; Seniori: 19-34 ani;  Masters: 35 – 65 ani+;  

Bărci Dragon – 14 Km: fete – băieți, fără categorie de vârstă 

Bărci de agrement – 28 Km: o singură categorie-OPEN.  

BEGA MARATON  

Startul :     duminică, ora: 10:00  

        TRASEU:  

 START DE LA RESTAURANTUL FLORA  

 PRIMA TURNANTĂ ÎN GOLF  

 A DOUA TURNANTĂ LA TURBINĂ 

 A TREIA TURNANTĂ ÎN GOLF 

 A PATRA TURNANTĂ LA TURBINĂ  

 SOSIRE LA RESTAURANTUL FLORA 

      

        Participanţii încheie cursa la Restaurantul Flora punct de finish al  traseului, unde vor fi clasaţi 

în ordinea sosirii.   

Comitetul de organizare nu este implicat în rezervare de cazare. 
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 Optional pentru cei interesati vă putem ajuta la cazare și masă în condiții de cămin la 

prețuri accesibile.  

 

                                             

     

                          TAXA DE ÎNSCRIERE 

  

 

 

Pentru categoriile: Tineret, seniori, masters și amatori taxa este de 60 

lei/persoană + comisionul de tranzacționare interbancară, pentru cei care plătesc 

prin virament cu O.P. 
Toți juniorii (sportivi sau copii pâna la 18 ani) nu plătesc taxa de participare. 

 

Taxa include: 

Tricoul oficial al competiției Bega Maraton, plachete, alte premii și party după 

eveniment. 

                                                                  

 Din partea organizatorilor, juniorii sunt invitați la party după eveniment. 

 

 

Nu se fac înscrieri în ziua competiției 

  

Taxa poate fi achitata :  
La validare sau cont bancar: RO97 RZBR 0000 0600 1457 9978 

 

Sportivii și amatorii care doresc să participe la competiția Bega Maraton sunt rugați să intre 

pe site-ul clubului www.nauticbanat.ro de unde se pot descărca regulamentul de participare, 

formularele de înscriere și declarația pe propria răspundere. 

După completarea formularului trimiteți-l pe adresa de e-mail: 

codruta.sofron@nauticbanat.ro  

        Pentru informatii și alte detalii:  

- Codruța Șofron tel:  0722862752  

 

http://www.nauticbanat.ro/
mailto:codruta.sofron@nauticbanat.ro

