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INFORMATII  DESPRE  COMPETITIE 
 
ORGANIZATIE 
ASOCIATIA BUCHAREST RUNNING CLUB , în cooperare cu Federaţia Română de Atletism 
Adresa:  Bucureşti, Str. Atena, nr. 20, sector 1,  Tel  0723 842 812 

office bucharest-marathon.com www.bucharest-marathon.com        www.bucuresti-maraton.ro 

 

PROGRAMUL COMPETITIEI – ORE DE START  
 

Curse competitive: 42,195 Km BIM -  Maraton individual (4 ture) Start 09:30 

 21,097 Km BIM -  Semi-maraton individual  (2 ture) Start 09:30 

 42,195 Km BIM - Maraton ştafetă 
Echipe de 4 oameni, fiecare aleargă o tura de circuit (10,548km). 

Start 09:20  

  BIM - Cursa scaunelor cu rotile (distanţa la alegere) Start 09:20 

Curse necompetitive:    3.5 Km BIM - Cursa populară Gillette Start 09:30 

    0.5 Km – 1 Km BIM - Crosul copiilor 
 

8 Octombrie 
Start 10:30 

 (Sunt posibile modificari din motive organizatorice.) 
 
TEMPERATURI MEDII SEZONIERE   
Maxima 20°C Minima 10°C 
 
DESCRIEREA TEHNICĂ A CURSEI   
O tura de circuit are lungimea de 10,548 Km (certificat AIMS/IAAF) complet asfaltata şi marcata la fiecare km. 
Tura de circuit va fi parcursa de doua ori pentru semi-maraton şi de patru ori pentru maraton.  
 
DESCRIEREA COMPETITIEI   
Zona de Start/Finish şi SPORT EXPO – Piaţa Alba. 
 
Detalii traseu: 
Curse competitive: Start din Piaţa Alba Iulia, se pornește pe partea exterioară a traseului, se continuă până la intersecția Bd. Unirii și Bd. Brătianu, 
se întoarce la stânga pe Splaiul Unirii pe pod și se continuă până la intersecția cu Bd. Mihai Bravu, unde se întoarce înapoi pe Splaiul Unirii, se face 
stânga la Pasaj Mărășești pe Bd. Mircea Vodă, apoi dreapta pe Bd. Unirii până la Piața Alba Iulia, se continuă pe Bd. Burebista 200 m, apoi dreapta 
pe Bd. Decebal până la intersecția cu Bd. Mihai Bravu, întoarcere la trecerea de pietoni de pe Bd. Decebal, înapoi pe Bd. Decebal și se continuă pe 
Bd. Unirii. Acest traseu se repetă de 4 ori pentru maraton, respectiv de 2 ori pentru semimaraton. Finish - Piața Alba Iulia, pe interiorul pieții. 
 
Cursa Populară Gillette (3,5 km): se pornește pe partea interioară a traseului, până la primul semafor către Piaţa Unirii, întoarcere la intersecția cu 
str. Lucian Blaga, înapoi pe Bd. Unirii către Piața Alba Iulia, intrare pe Bd Burebista (200m), întoarcere la rond Alba Iulia spre dreapta pe Bd. Decebal 
până la intersecția cu Bd. Mihai Bravu, întoarcere la trecerea de pietoni de pe Bd. Decebal, înapoi pe Bd. Decebal până la rond Alba Iulia, Finish -
intrare pe poarta pe interiorul pieții. 
 
Crosul Copiilor:  Start din Piața Alba Iulia, pe Bd. Unirii, întoarcere la intersecţia cu str. Lucian Blaga. Finish – Piața Alba Iulia. 500m X 2 = 1km 
 
SECTOARE şi CORIDOARE DE START 
Urmatoarele coridoare de start vor fi aranjate în zona de start.  Rugam toti participantii sa intre în coridorul în care sunt repartizati.  
Accesul în coridoarele de start va fi permis incepand cu ora 9:00 am. 
 

SECTOARE (coridoare) DE ALINIERE 
LA START 

CULORILE NUMERELOR NUMEROTAREA NUMERELOR DE CONCURS 

A – START 9,20 
Fotolii rulante 

Ştafetă 

 

NUMERE ALBASTRE De la W1     la    W20 

NUMERE VIOLET De la   R1a/R1b/R1c/R1d   la    R200a/R200b/R200c/R200d 

B – START 9,30 
½ Maraton Sportivi de Elita BĂRBAŢI 

½ Maraton Sportivi de Elita FEMEI 

Maraton Sportivi de Elita BĂRBAŢI 

Maraton Sportivi de Elita FEMEI 

 

NUMERE VERZI De la    H1     la     H20 

NUMERE VERZI De la    HF1    la    HF20 

NUMERE ALBASTRE De la    1001   la    1020 

NUMERE ALBASTRE De la    F1001   la   F1020 

C – START 9,30 
½ Maraton BĂRBAŢI  

½ Maraton FEMEI 

 

NUMERE VERZI De la   H21    la    H1000 

NUMERE VERZI De la    HF21   la    HF300 
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D – START 9,30 
Maraton BĂRBAŢI  

Maraton FEMEI 

 

NUMERE ALBASTRE De la   1021   la   1600 

NUMERE ALBASTRE De la   F1021   la   F1200 

FARA SECTOARE 
Curse necompetitive 

 

NUMERE NEGRE De la    1   la   3,500 

 
CONDITII DE PARTICIPARE LA CURSELE COMPETITIVE 
Urmatoarele conditii trebuie indeplinite pentru a participa la competitie ( ştafetă, maraton şi semi-maraton ) şi pentru a primi numarul de concurs:  
1) Alergătorul trebuie sa aiba cel putin 18 ani impliniti cel tarziu pe 8 Octombrie 2011. 
2) Alergătorul trebuie sa faca dovada platii taxei de inscriere. 
3) Alergătorul trebuie sa aiba asupra sa un act de identitate în original. 
4) Alergătorul este de acord să participe pe propria răspundere, asociaţia organizatoare nefiind răspunzătoare pentru eventuale accidente sau alte 
prejudicii suferite de alergător în urma participării la această competiţie. 
 
NOTĂ pentru cursele necompetitive – Cursa Populară Gillette şi Crosul Copiilor : 
La Crosul Copiilor  (0.5km - 1 km) pot participa copiii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 12 ani. Copiii cu vârsta sub 9 ani vor fi insoţiţi de un părinte sau de 
un adult. Copiii cu vârsta de minim 13 ani sunt invitaţi să participe la  Cursa Populară Gillette (3.5 km). 
Crosul Copiilor nu are taxă de participare, participarea este gratuită.  
 
Pentru Cursa Populară Gillette taxa de participare este de 30 RON. Sumele vor fi donate celor doua cauze ale Bucharest International Marathon – 
Hospice “Casa Speranţei” şi Viitor Plus Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă. 
 
Înscrierea la Crosul Copiilor se poate face online până pe 5 Octombrie şi la Sport Expo (Piaţa Alba Iulia) pe 8 Octombrie între orele 8:00 şi 9:45. 
Înscrierea la Cursa Populară Gillette se poate face online până la 6 Octombrie şi la Sport Expo (Piaţa Alba Iulia) în zilele de  

- 7 Octombrie între orele 13:00 şi 20:00  
- 8 Octombrie între orele 10:00 şi 20:00 
- 9 Octombrie intre orele   8:00 şi   9:15. 

 
TAXE DE INSCRIERE  

 BIM 
individual 

BIM Semi-maraton 
individual 

BIM ştafetă  BIM cursa 
populară 
Gillette 

BIM cursa 
scaunelor cu 

rotile 

Până pe  15/07/2011 30€ 20€ 70€ 30 RON Gratuit 
Până pe  31/08/2011 35€ 25€ 80€ 30 RON Gratuit 
Până pe    5/10/2011 40€ 30€ 90€ 30 RON Gratuit 

SPORT EXPO   7-8/10/2011 50€ 35€ 100€ 30 RON Gratuit 

ATENTIE ! La inregistrare fiecare participant va semna o declaratie ca alearga pe propria raspundere. 

 

PACHETUL DE INSCRIERE  LA PROBELE COMPETITIVE CONTINE:    
BIB (numar de concurs)           Inchirierea Chip-ului                Puncte hidratare pe traseu                Burete 
Sac depozitare obiecte personale Spatiu schimbare                 Medalie comemorativa                WC 
Punga cu revista Alerg            Tricou Oficial                 Asistenta Medicala                  Certificat de participare 
Sticker cu numarul de concurs care trebuie lipit pe sacul de depozitare obiecte personale pentru a putea fi identificat la returnare 
 
POSIBILITATI DE INSCRIERE  
ONLINE  până pe 5 Octombrie 2011, ora 20:00 
Instructiunile se găsesc pe site-ul www.bucharest-marathon.com (www.bucuresti-maraton.ro). Se recomandă ca plata să fie făcută online prin card 
de credit/debit (serviciu oferit de GECAD ePayment), dar se poate şi direct prin transfer bancar sau cash. 
ATENŢIE ! Înscrierea trebuie însoţită de plata taxei şi transmiterea către organizator, în termen de 10 zile de la înscriere, a unui 

document care să dovedească plata taxei de participare. Numai după recepţionarea acestui document, înscrierea devine 
validă şi definitivă. Înscrierea este anulată şi ştearsă automat după 10 zile calendaristice, dacă dovada de plată nu este 
recepţionată prin e-mail la adresa web bucharest-marathon.com. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SPORT EXPO             7-8 Octombrie 2011 
În Piata Alba Iulia, sunt necesare: 
1. Formular de inscriere continand toate informatiile cerute, sub semnatura  
2. Plata doar cash. 
 
TERMEN LIMITĂ ÎNSCRIERE 
Înscrierile se pot face online până pe 5 Octombrie 2011, ora 20:00. După aceasta înscrierea va fi posibilă numai la Sport Expo pe 7 şi 8 Octombrie 
2011 (a se vedea programul expoziţiei). 
 
RAMBURSAREA TAXEI DE INSCRIERE   
Taxele de inscriere nu sunt rambursabile. 
 
CRONOMETRARE  
Urmărirea, cronometrarea şi înregistrarea timpului fiecărui alergător va fi asigurată de o companie specializată, cu ajutorul unui sistem electronic 
ce foloseşte un mic dispozitiv activ, numit “ cipul “. Acesta se fixează pe unul din pantofii de alergare. Cipul va inregistra timpul alergatorului de-a 
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lungul cursei, timpul pe fiecare tura de circuit şi timpul final. Puncte de control aditionale vor fi plasate de-a lungul cursei, fara a fi semnalizate, în 
cooperare cu Federatia Romana de Atletism.  
ATENTIE !  Alergatorii care nu vor trece prin punctele de control vor fi descalificati automat.  
Este responsabilitatea fiecarui participant de a purta numărul de concurs şi cipul electronic; este strict interzisa modificarea numarului de concurs 
sau a cipului electronic. Participantii la competitie cu numere de concurs lipsă sau modificate sau fara cipuri vor fi descalificati automat. 
In ziua competitiei nu va fi posibila schimbarea sau inlocuirea numarului de concurs, în cazul pierderii.  
ATENTIE ! Fiecare participant care nu va returna cipul electronic după competiţie va plăti o despăgubire de 10€. 
 
CLASAMENT – CERTIFICAT DE PARTICIPARE 
Clasamentul oficial va fi disponibil pe www.bucharest-marathon.com. Fiecare alergator care va completa cursa va primi Certificatul de Participare 
prin eMail. în cateva zile dupa competitie fiecare alergator care a completat cursa isi va putea descarca  Certificatul de Participare de pe internet. 
Certificatul de Participare va contine timpul real, timpul impartit pe ture de circuit şi locul pe categorie.  
 
SPORT EXPO  
Numerele de concurs şi kit-ul de inscriere vor fi ridicate de la Sport Expo, amplasat în Piaţa Alba Iulia, cu următorul program: 
Vineri   7/10  de la 13:00 la 20:00 deschis participantilor şi publicului 
Sambata  8/10  de la   8:00 la 20:00 deschis participantilor şi publicului  
Duminica  9/10  de la 07:30 la 08:30 doar ridicarea numerelor de concurs 
    de la 08:30 la 15:30 deschis participantilor şi publicului 
 
SPAŢII DE GARDEROBĂ. SACI DE DEPOZITARE 
Langa zona de Start / Finish (Sport Expo) vor fi instalate corturi unde participantii isi pot schimba echipamentul inainte şi dupa competitie.  
Impreuna cu numarul de concurs, fiecare alergator va primi un sac pentru haine şi un sticker care va indica numarul de concurs va trebui plasat în 
sacul de depozitare ( a se vedea paragraful urmator ). 
Sacul de depozitare poate fi lasat în cortul de schimbare în timpul cursei şi ridicat pe baza numarului de concurs. Vor fi acceptati doar sacii puşi la 
dispoziţie de catre organizator.  
ATENTIE !  Sacii de depozitare nu sunt paziti, organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru furtul, distrugerea sau pierderea 

obiectelor personale. Nu este recomandat sa se lase obiecte personale sau valori în pachetele de depozitare.   
WC 
WC-urile sunt amplasate în zona de Start / Finish şi în zona apropiata fiecarui punct de improspatare. 
 
PUNCTE DE ALIMENTARE şi BURETI UMEZI  
Conform regulamentului IAAF/AIMS va fi amplasat cate un punct de alimenare la fiecare 5 km, asadar la aproximativ 5/10/15/Finish (Semi- 
Maraton) şi la 5/10/15/20/25/30/35/Finish (Maraton şi Ştafetă). Deasemenea vor fi puncte cu bureti umezi la aproximativ Km 7.5/12.5/17.5 (Semi- 
Maraton) şi la 7.5/12.5/17.5/22.5/32.5/37.5 (Maraton and Ştafetă).  
Participantii sunt rugati sa arunce sticlele şi paharele de plastic în zonele apropiate punctelor de improspatare şi a buretilor umezi pentru a 
inlesni procesul de curatenie. 
ATENTIE !                 Datorita campaniei “Prietenos cu Mediul“, fiecare participant va primi doar un burete în pachetul de start.  
 
PRIM AJUTOR – RETRAGERE DIN CURSĂ 
Punctele de Prim Ajutor vor fi pozitionate la kilometrul 5 şi în zona de Start/Finish. Alergatorii care s-au retras din cursa pot astepta la punctele de 
improspatare şi punctele cu bureti umezi trecerea BUS-ului care colecteaza alergatorii retrasi, pentru a incheia competitia, sau pot ajunge cu 
transportul în comun în zona de Start/Finish.  
 
PSTA PARTY  
Numai alergatorii inscrisi la Maraton şi Semi- Maraton sunt invitati la Pasta Party. Locurile sunt limitate la 400 de persoane. Pasta Party va avea loc 
la Hanul Berarilor, str. Poenaru Bordea nr. 2, sector 5, zona Piaţa Naţiunile Unite, Sambata, 8 Octombrie, intre orele 13,00 şi 16,00. Daca vor exista 
modificari vor fi anuntate imediat pe site-ul organizatorului.  
Taxa de participare la Pasta Party va fi 20 RON, care se va plati la Sport Expo în momentul primirii kit-ului de concurs. Toate fondurile stranse din 
biletele de intrare la Pasta Party vor fi donate în scopuri caritabile (Hospice “Casa Speranţei” şi Viitor Plus). 
PETRECEREA ECHIPELOR DE ŞTAFETĂ     
Organigatorii vor oferi o petrecere speciala pentru echipele de ştafetă, la doua saptamani post MIB. Vor fi premiate echipele castigatoare la proba 
de ştafetă cat si cea mai tanara echipa, cea mai varstnica echipa, echipa familie, echipa cea mai rapida cu coechipieri de aceeasi profesie, compania 
cu cele mai multe echipe, departamentul cu cei mai multi alergatori. 
 
VEHICULE PE TRASEU  
Este interzisa intrarea oricarui vehicul pe traseu, inclusiv biciclete, cu exceptia scaunelor cu rotile.  
Cei care nu se conformeaza vor fi pedepsiti conform legii şi vehiculele vor fi confiscate de politia locala.  
 
LIMITA DE TIMP – REDESCHIDEREA TRAFICULUI  
Timpul limita pentru Semi- Maraton este de 3h iar pentru Maraton este de 6h.  
Participantii care vor ajunge la Finish dupa aceasta limita de timp nu vor fi inclusi în clasamentul cursei la care au participat.  
Dupa aceste limite de timp toate drumurile vor fi redeschise traficului şi organizatorii nu vor mai garanta siguranta participantilor.  
 
PREMII OFICIALE 
Doar cursele competitive vor dispune de premii în bani : maraton, semi-maraton şi ştafetă. 
Pentru cursele necompetitive – Cursa Populara Gillette şi Crosul Copiilor – premiile vor fi cadouri ( produse si/sau servicii ). 
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Premii în bani  - MARATON * : 
Barbati    Femei 

Locul 1    3.000 €    3.000 € 
Locul 2   1.500 €    1.500 € 
Locul 3   1.000 €    1.000 € 
Locul 4  500 €    500 € 
Locul 5   250 €    250 € 
     
Premii în bani – SEMI-MARATON * : 

Barbati    Femei 
Locul 1    500 €    500 € 
Locul 2    400 €     400 € 
Locul 3    300 €    300 € 
Locul 4    200 €    200 € 
Locul 5    100 €    100 € 
 
Categorii de vârstă (marathon şi semimaraton): 
intre 35 - 40 de ani 
intre 41 - 45 de ani 
intre 46 - 50 de ani 
intre 51 - 60 de ani 
peste 61 de ani 
La fiecare categorie de vârstă pentru marathon şi semimaraton, vor fi premiaţi primii 3 bărbaţi şi primele 3 femei, iar premiile constau în 
cadouri (produse sau servicii) şi diplome. 
 
Premii în bani – ŞTAFETĂ * : 

4 membri în echipa (mixt sau de acelasi gen)    
Locul 1   800 € (200 € pentru fiecare membru al echipei)   
Locul 2    600 € (150 € pentru fiecare membru al echipei)   
Locul 3    400 € (100 € pentru fiecare membru al echipei)    
 
Premii - CURSA POPULARĂ Gillette 3.5 KM   (CURSA NECOMPETITIVA): 

Barbati    Femei 
Locul 1   Diploma şi cadou    Diploma şi cadou 
Locul 2    Diploma şi cadou    Diploma şi cadou 
Locul 3    Diploma şi cadou  Diploma şi cadou 
  
 
Premii - CROSUL COPIILOR , SAMBATA, 8 OCTOMBRIE  (CURSA NECOMPETITIVA) : 
ORGANIZATORII VOR  OFERI  PREMII ÎN PRODUSE, PENTRU PRIMII 3 CASTIGATORI / GRUPE DE VÂRSTĂ / FETE ŞI BĂIEŢI 
CATEGORIA PRESCOLARA, 4 -5 ANI:  3 PREMII FETE şi 3 PREMII BĂIEŢI 
CATEGORIA 6 - 7 ANI: 3 PREMII FETE şi 3 PREMII BĂIEŢI 
CATEGORIA 8 - 9 ANI: 3 PREMII FETE şi 3 PREMII BĂIEŢI 
CATEGORIA 10 - 12 ANI: 3 PREMII FETE şi 3 PREMII BĂIEŢI 
Copiii cu vârste de cel puţin 13 ani pot participa la Cursa Populară Gillette. 
 
Premii - CURSA SCAUNELOR CU ROTILE / HANDBIKE - BĂRBAŢI : 
  MARATON  SEMI-MARATON   CURSA POPULARĂ Gillette 3.5 KM 
Locul 1

  
300 €

   
200 €

    
100 €

 
 

Locul 2
  

200 €
   

150 €
    

50 €
 

 
Locul 3   150 €

   
100 €

    
50 €

 
 

 
Premii - CURSA SCAUNELOR CU ROTILE / HANDBIKE - FEMEI 

  MARATON  SEMI-MARATON   CURSA POPULARĂ Gillette 3.5 KM 
Locul 1

  
300 €

   
200 €

    
100 €

 
 

Locul 2  200 €   150 €    50 €  
Locul 3   150 €

   
100 €

    
50 €

  

 
* Notă pentru alergătorii care provin din Uniunea Europeană : 
Din premiile în bani şi din bonusuri va fi dedus TVA – 24% . 
 
* Notă pentru alergătorii care provin din Uniunea Europeană : 
Din premiile în bani şi din bonusuri va fi scăzut impozitul pe venit – 16%. 
 
* Notă pentru câştigătorii premiilor în bani : 
Premiile se plătesc prin transfer bancar. Toti castigatorii trebuie sa trimita codul IBAN, numele băncii, copie dupa pasaport / carte de identitate, 
până cel tarziu pe 30 Octombrie 2011, la adresa de e-mail office bucharest-marathon.com.  Cei care nu vor trimite aceste date până la 30 
Octombrie 2011 NU vor putea primi premiile în bani. 
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PARCARE  ŞI TRANSPORT PÂNĂ LA ZONA DE START  
Cea mai apropiata parcare de zona de Start/Finish este Piata Unirii, intrarea prin spatele magazinului Unirea Shopping Center; pretul este 
echivalent cu 1 euro/ora; distanta fata de Start – 2 km. 
Cele mai apropiate statii de metrou: Muncii (distanta fata de start 100 metri) şi Piata Unirii ( distanta fata de start 2 km) 
Accesul cu autoturisme pe circuitul competitiei va fi restrictionat incepand cu ora 6 AM. 
 
DREPTURI DE AUTOR  
Prin inregistrarea în competitie, toti participantii vor autoriza automat organizatorii, inclusiv partenerii curselor, sa foloseasca şi sa reproduca orice 
material continand imagini cu participantii în alergare sau nu. Organizatorii pot da aceste materiale unei terte persoane fara aprobarea 
participantilor; aceasta libertatea se poate exercita pe orice perioada de timp şi este valida oriunde în lume. 
  
 
                                          Vă dorim o cursă frumoasă ! 
 
                                          Echipa Bucharest International Marathon 


