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EDITIA 1 - 11.02.2012

REGULAMENT CONCURS

1. ORGANIZATORI
CONSULATUL AUSTRIEI LA SIBIU 
PARTENER – AMBASADA AUSTRIEI LA BUCUREȘTI
SUB PATRONAJUL – PRIMĂRIA SIBIU, CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

2. SCOPUL
Scopul acestui concurs este de a promova practicarea schiului - sportul național austriac - in judetele 
din circumscriptia Consulatului Austriei la Sibiu – Sibiu, Alba, Brasov, Mures, Harghita, Covasna.

3. LOCUL DE DESFASURARE
PALTINIS – ARENA PLATOS pârtia B

4. CONDITII DE DESFASURARE
Se va desfasura un concurs de slalom uriaș in doua manse.
Organizatorii vor desemna un DIRECTOR DE CONCURS care va confirma sau anula manșa a 
doua/concursul in functie de: condițiile meteo, starea pârtiei, condițiile de siguranță ale sportivilor,  
prezența SALVAMONTULUI, SALVARII etc.

4.1 ARBITRII
Pe parcursul traseului vor fi arbitrii care vor supraveghea trecerea corecta a concurentilor printre 
porțile montate pe traseu.

4.2 CRONOMETRAJUL
Va fi asigurat cu aparatură electronică de personal calificat cu o experientă bogată in organizarea de
astfel de concursuri.

5. CONCURENTI
Statutul concursului este OPEN, la start putandu-se alinia oricine doreste,
Concurentii vor fi impărțiți in nouă grupe in funcție de anul nașterii. În cadrul fiecarei grupe vor fi două 
subgrupe (fete și baieți)
Sub 7 ani, născuți înainte de 2005
8-9 ani, născuți intre 2003-2004
10-11 ani, născuți între 2001-2002
12-15 ani, născuți între 1997-2000
16-20 ani, născuți între 1992-1996
21-35 ani, născuți între 1977-1991
36-55 ani, născuți ntre 1957-1976
Peste 55 ani, născuți înainte de 1956

6. TRASEU
Pârtia alocată pentru concurs va fi partia B, cea din spatele domeniului.
Se va asigura partia prin plase.
Pârtia va fi inchisă pe durata concursului pentru practicanții sporturilor de iarnă din afara concursului.
Accesul publicului spectator se va face pe jos, pe langa pârtia de săniuș
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7. ORDINEA DE START
2 deschizători
fete prima grupa
baieti prima grupa
fete a doua grupa
baieti a doua grupa
s.a.m.d
Neprezentarea la start în ordinea stablită (întârziere la start) duce la pierderea intrării în concurs.
Listele de start vor fi afişate la secretariat.

8. INSCRIEREA
Înscrierea este liberă, fără taxe de participare.
Se poate inscrie orice practicant al schi-ului, fie că este amator, fie că este înscris într-un club sau o 
asociație de schi.
Numărul maxim al concurenților va fi de 150, înscrierea fiind facută în ordinea cronologica a primirii  
cererilor de înscriere. Cei care se înscriu peste acest număr vor fi trecuți pe o listă separată si vor fi  
incluși in concurs in ordinea înscrierilor, in locul celor care, din diferite motive, nu s-au prezentat în 
timpul regulamentar pentru ridicarea numerelor de concurs sau nu au putut sa ia parte la concurs.

Pentru copiii sub 18 ani:
Înscrierea se va face în baza unei FISE DE INSCRIERE completate de unul din părinţi sau tutorele 
copilului (formular tip). Fișele de înscriere vor fi semnate de către părinți la ridicarea numerelor. 

Pentru persoane peste 18 ani:
Înscrierea se va face în baza unei FISE DE INSCRIERE și a unei declaratii pe proprie răspundere.

Concurenţii se pot înscrie dupa cum urmează:
                              1) prin e-mail – completand cu toate datele solicitate FISA DE INSCRIERE, care poate fi  
descarcata de pe www.cupadeski.ro , completata si trimisa pe adresa inscrieri@cupadeski.ro

                              2) prin fax – SC LIMOROM SRL - 0269 253493
 
                              3) personal – la sediul firmei SC LIMOROM SRL, din Sibiu, str. Fabricii, nr. 4. 

Termen limita de inscriere:    Vineri 03/02/2012 ora 17:00 

Persoane de contact: 
Consulatul Austriei la Sibiu – Consul Onorific Andreas Huber

Tel 0269 211311 – între orele 08:00 – 12:00
SC Limorom SRL – Cristea Nicolae Emil 0744516404
Asociatia Arbitrilor de Schi din Sibiu – Sim Doru 0744590926

9. DESFASURARE
Concursul constă in două manșe de concurs pe trasee diferite, precedate de câte o coborâre de 
recunoastere. 
Concurenţii au dreptul de a recunoaşte traseul cu porţile montate, fie păşind pe schiuri în susul pârtiei  
pe marginea traseului sau schiind uşor în derapaj prin porţi în șir indian. Concurenţii vor purta în mod 
obligatoriu numărul de concurs atribuit prin tragerea la sorţi. Se interzice schiatul prin porţi în stil de 
competiţie, acest lucru putând duce la excludera din concurs.
Ridicarea numerelor de concurs se va face de la SC Limorom SRL – str Fabricii nr 4 – după terminarea 
înscrierilor, sau de la secretariatul concursului în timpul special alocat. Pentru minorii înscriși în concurs 
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numerele vor fi ridicate numai de părinți sau tutorele legal care vor și semna cererile de înscriere în 
fața organizatorului. 
Ridicarea numerelor de concurs se va face numai cu prezentarea buletinului și se va achita o suma de 
50 ron ca și garanție pentru numerele de concurs și cardul valoric pentru teleschi. Această garanție se 
va fi returnata după competitie, odată cu predarea numerelor de concurs și a cardului de teleschi.  
Lipsa buletinului sau întârzierea la secretariat pentru ridicarea numerelor va duce automat la 
excluderea din concurs.
Concurenţii vor fi prezenţi în zona de start cu cel puţin 15 min înaintea intrării in concurs conform listei  
de start afișată la secretariat. Concurenții care întârzie si nu respectă ordinea de start vor fi 
descalificați. 
După premiere, organizatorul vă invită la un apres-schi, care se va desfațura în noul cort cu statut de 
restaurant montat de cei de la Arena Platoș. Fiecare participant va primi un bon valoric cu care se 
poate cumpăra atât produse alimentare cât si bauturi.

10. PROGRAMUL DE DESFASURARE
Ora 8.00 montarea traseului 
Ora 8.00-9.00 distribuirea numerelor de concurs (la SECRETARIAT)
Ora 9.00 afisarea grilei de start pentru manșa întâi
Ora 9.15-9.45 recunoașterea traseului pentru manșa întâia
Ora 10.00 START primul concurent în manșa întâia
Ora 13.00-13.30 montarea traseului pentru manșa secundă
Ora 13.30-13.45 recunoasterea traseului pentru manșa secundă
Ora 14.00 START primul concurent în manșa secundă
Ora 17.00 afișarea rezultatelor profizorii
Ora 17.30 afișarea rezultatelor definitive
Ora 18.00-18.30  festivitatea de premiere 
Ora 19.00 apres-schi 

11. ECHIPAMENTUL
Concurentul se va echipa in mod corespunzător pentru a-și asigura siguranța. Purtarea căștii este 
obligatorie.

12. CONTESTATII
Contestațiile se depun in termen de 15 minute dupa afisarea rezultatelor provizorii.

13. PREMIEREA
Pentru stabilirea clasamentului se va lua în calcul suma celor doi timpi din cele doua manșe. 
Se acorda DIPLOME, CUPE si MEDALII pentru locurile 1, 2 si 3 din fiecare grupă separat fete / baieti și  
DIPLOME și MEDALII pentru restul participantiilor. Se va organiza un clasament general, premiindu-se 
primele trei locuri separat pentru fete și baieți.
Se va alcătui un clasament al participanților din partea sponsorilor și se vor acorda DIPLOME pentru 
primele trei locuri.

14. TRANSPORTUL
Costul transportului pe cablu va fi suportat de catre organizator.

ORGANIZATOR
CONSULATUL AUSTRIEI LA SIBIU
Consul onorific ANDREAS HUBER


