
REGULAMENT FĂGET TRAIL CHALLENGE 
 

1. Caracteristicile cursei:  

Este o competiție outdoor individuală, desfășurată în peisaj natural. Traseele sunt 

neamenajate și neprotejate, folosesc drumuri publice și forestiere, poteci marcate și 

nemarcate. Fiecare participant parcurge traseul marcat fizic, în mod individual ghidat de 

aplicația RaceLog.  

Diferite segmente ale traseelor trec prin  zone împădurite și tăieturi, pășuni, zone locuite. 

Toate acestea necesită din partea participantului, experiență și cunoștințe generale, cum 

ar fi: 

- orice participant să aibă cel puțin o experiență generală despre pădure, cu poieni, 

pajiști, animale.  

- orice participant să aibă abilitatea să parcurgă în siguranță un traseu turistic 

marcat într-o zonă de deal.  

- orice participant să aibă un minim simt de orientare în teren, să fie capabil să 

folosească o hartă și informațiile despre trasee.  

- orice participant să fie capabil să folosească o aplicație Android sau IOS, pentru a 

putea apare în clasamentul cursei. 

 

2. Trasee:  

- Traseul Făget Trail Challenge „S”: 8.5 km având diferență de nivel de 410 de m. 
- Traseul Făget Trail Challenge „M”: 15 km având diferență de nivel de 700 de m 
- Traseul Făget Trail Challenge „L”: 21.7 km având diferență de nivel 885 de m. 

Traseele sunt marcate fizic și postate pe aplicație. Este obligatorie parcurgerea integrală a 

ei, pentru a se plasa în clasament. Aplicația urmărește ambele parametri ale traseului: 

lungimea și diferența de nivel. Finișul se activează automat la atingerea valorii prescrise a 

ambilor parametri.  

Traseul este monitorizat de organizatori prin aplicație. În cazul constatării nerespectării 

ei concurentul poate fi sancționat.  

3. Categorii:   

feminin: open, masculin: open  

4. Echipament recomandat:  

- minim un bidon de 0,33 / 0,5 l, plin cu lichid la start 

- un tricou cu mânecă lungă (poate fi folosit un tricou cu mâneci scurte + mâneci) 

- haină de ploaie 

- șapcă 

- pantofi de alergare cu talpă profilată.  

Pe timpul parcurgerii traseului concurentul este singur în pădure, trebuie să se descurce 

cu ce are la el. Nu există punct de control, hidratare, alimentare.   

5. Înregistrare în cursă:  Se face pe site-ul http://rupicapra.eu/faget-trail-

challenge/. După completarea datelor și efectuarea plății, participantul primește un cod 

de voucher. Descarcă aplicația RaceLog din AppStore sau GooglePlay. Deschide din lista 

de curse cea pentru care s-a înscris. Pentru a fi admis în cursă, trebuie să introducă codul 

de voucher primit după înregistrare. În acest moment este pregătit pentru start.  

http://rupicapra.eu/faget-trail-challenge/
http://rupicapra.eu/faget-trail-challenge/


În continuare se deplasează la locul fizic de start, în intervalul de timp descris în condițiile 

de înscriere. În apropierea startului, având aplicația deschisă va apăsa butonul Start și va 

începe alergarea pe traseu. Se va ghida după aplicație și/sau după marcajul fizic. La 

atingerea parametrilor (distanță și diferență de nivel) aplicația se va opri automat, iar 

concurentul va apare în clasament. Dacă nu este mulțumit de rezultatul său, concurentul 

are posibilitate de a achiziționa o nouă înregistrare, dar cu numele modificat (se adaugă 

un caracter). Astfel poate apare în mai multe rânduri din clasament. Poate contacta 

organizatorii pentru a cere să fie păstrată doar una din înregistrări. 

6. Cronometraj: Prin aplicația RaceLog. Se afișează pe site-ul competiției, instant 

după terminarea cursei individuale ale participanților.   

7. Startul: startul se poate lua oricând în intervalul de timp: 25 iulie, ora 6.00 - 31 

iulie ora 22.00. Locul de start este la sud-est de Restaurantul Roata Făget.  

8. Puncte de control: Pe traseu nu sunt amplasate puncte de control. Participanții 

parcurg traseul în mod de autonomie totală.  

9. Timp limită: Nu există niciun fel de restricții de timp la parcurgerea traseului în 

intervalul de timp descris 

10. Sosirea: în același loc cu plecarea.  

11. Clasamente / Premii: Vor fi întocmite clasamente și se vor acorda premii primilor 

trei clasați. Toți concurenții care au trecut linia de sosire vor primi o diplomă în format 

PDF cu rezultatele lor individuale. Diploma se va trimite pe adresa de e-mail a 

concurentului.   

12. Alte reguli: Fiind un concurs individual fiecare concurent are obligația de a 

respecta legislația în vigoare în momentul deplasării sale pe traseu. Având în 

vedere situația specială de pandemie, regulile se pot schimba zilnic. Organizatorii 

nu sunt responsabili pentru conduita concurenților.  

13. Penalizări:  

- scurtarea traseului = aplicația nu permite finișul, trebuie continuat până la atingerea 

parametrilor, până când aplicația se închide singur.  

- doping = descalificare  

- nerespectarea mediului înconjurător = descalificare.  

- lipsa de fair play față de alți participanți, organizatori, autorități = descalificare  

La acordarea penalizărilor vor fi luate în considerare declarațiile oficialilor, probele foto și 

video de pe traseu. Declarațiile martorilor oculari pot fi luate de asemenea în considerare. 

O penalizare poate fi acordată și retroactiv, dacă aceasta este descoperită ulterior, iar cel 

în cauză va trebui să înapoieze eventualele premii sau beneficii.  

Taxa de participare nu se va rambursa în cazul descalificării.  

Prin înscriere, plată și participare fiecare participant confirmă că a citit, înțeles și 

acceptat condițiile de participare și aceste reguli, își asumă riscurile participării. De 

asemenea acceptă și permite utilizarea imaginii sale în toate scopurile cu privire la 

competiţia Făget Trail Challenge. 


