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REGULAMENT #BLOODFLUENCER MARATHON 2021 

Evenimentul #bloodfluencer Marathon este organizat de Asociatia HEM, pentru a marca aniversarea anuala a 
Zilei Mondiale a Donatorului de Sange. Participantii inscrisi la eveniment se obliga sa respecte acest regulament, 
accepta masurile sanitare ca parte integranta din acest regulament, iar eventualele modificari pot fi facute cu pana 
la 3 zile calendaristice inaintea evenimentului.  

SCOPUL EVENIMENTULUI 

Promovarea nevoii de sange, a beneficiilor de sanatate aduse de donarea de sange si demersul “N-avem 
SANGE?!” in general, este mult mai vizibil si mai eficient cu ajutorul comunitatii #bloodfluencer si a evenimentelor 
sportive au fost un punct de contact excelent pentru interactiunile cu donatorii existenti sau potentiali. Alegem 
astfel sa marcam Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, aniversata in fiecare an in data de 14 Iunie, printr-un 
eveniment sportiv de alergare, desfasurat intr-o zona pitoreasca, absolut deosebita, la poalele muntilor Fagaras, 
in localitatea Dejani, jud. Brasov. 

Profilul donatorului de sange fidel - altruist, empatic, ofera sprijin pentru cei aflati in nevoie, este orientat catre 
un stil de viata sanatos. 

Donarea de sange si sportul sunt parte din rutina unui stil de viata sanatos! 

Scopul #bloodfluencer Marathon: 

• recunoasterea rolului donatorilor sangvini 

• atragerea de noi donatori, cu profil deja orientat catre un stil de viata sanatos, ce pot deveni 
#bloodfluenceri 

• cresterea gradului de informare al sportivilor despre beneficiile donarii de sange 

INSCRIERE 

Inscrierea se face doar ONLINE, pe site-ul competitiei, fiecare alergator sau tutore legal (in cazul celor sub 18 
ani) avand obligatia sa prezinte declaratia pe proprie raspundere semnata in momentul ridicarii kit-ului de 
participare, prin care declara ca sunt apti din punct de vedere medical pentru participarea la eveniment. 
Declaratiile se vor trimite pe email, dar se vor putea ridica si de la punctele de validare a inscrierilor.   

Cursele evenimentului sunt:  

• Semimaraton -  21,097 km (durata maxima: 3h) 

• Cros - 10 km (durata maxima: 2h) 



2 
 

• 5K - 5 km (durata maxima: 1.30 h) 

Pe trasee se afla puncte de hidratare / alimentare, marcate corespunzator, vizibile si care trebuie sa fie parcurse 
in ordinea crescatoare a numarului lor. In acestea, ca si pe tot traseul, e obligatoriu ca participantii sa respecte 
masurile sanitare.  

Donatiile pentru participarea / inscrierea la cursele de alergare sunt: 

• Semimaraton - 80 lei 

• Cros - 70 lei  

• 5K - 60 lei 

• tricou #bloodfluencer - 50 lei 

Contravaloarea inscrierilor este considerata donatie pentru realizarea evenimentului. 

Plata contributiei de participare trebuie facuta in maxim 3 zile de la inscrierea online, in contul Asociatie HEM, 
mentionand numele participantului si cursa. Dupa acest termen, inscrierea este anulata, cu posibilitatea inscrierii 
ulterioare, in limita locurilor ramase disponibile. 

• Asociatia HEM 

• Cod de identificare fiscala: 39751585 

• IBAN: RO16RZBR0000060020434804 

ECHIPAMENT DE CONCURS 

Alergatorii vor participa la eveniment cu propriul echipament. Tricoul de #bloodfluencer se achizioneaza separat, 
nu este inclus in kit-ul de inscriere. Numerele de concurs vor fi puse la dispozitie de către organizatori, impreuna 
cu cipul electronic de cronometrare, la ridicarea kiturilor. In componenta kit-urilor se pot adauga vouchere / 
produse de la partenerii evenimentului.  

Cronometrarea va fi asigurata de o companie specializata. Sistemul de cronometrare calculeaza timpul fiecarui 
alergator inregistrand fiecare trecere a cipului peste covoarele electronice – la start, la punctele de control de pe 
traseu și la sosire. Alergătorii care nu vor trece prin toate punctele de control vor fi descalificatii automat. Este 
responsabilitatea participantilor sa poarte numarul de concurs pe tricou pe partea din fata si sa nu deterioreze 
cipul electronic.  

Va fi descalificat automat orice participant care nu poarta numarul de concurs pe tricou sau poartă alt numar de 
concurs în locul celui primit din partea organizatorului. In ziua evenimentului NU va fi posibila schimbarea sau 
inlocuirea numarului de concurs in cazul pierderii si nici schimbarea numerelor de concurs intre alergatori. Aceste 
abateri duc la descalificare. 
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REZULTATE 

Clasamentul oficial se va stabili prin cronometrare electronica sii va fi disponibil pe site-ul competitiei in maxim 24 
de ore de la finalizarea curselor. Conform regulamentelor internationale, clasamentul oficial este alcatuit pe baza 
timpului oficial inregistrat pentru fiecare alergator. Timpul oficial se masoară din momentul startului oficial pana in 
momentul trecerii liniei de sosire. Categoriile de varsta vor lua in calcul varsta la 31 decembrie în anul competitiei. 

 


