
  Crosul                   Fișă de înscriere 
Toamnei 
 
Subsemnatul(a)________________________________________________ Născut(a) la data_______ 

domiciliat/a în______________str.___________________nr._____bl.____ap.____județ____________  

Identificat(ă) cu C.I. seria ____ nr. __________________, telefon _____________________________ 

Sexul Traseul Categoria Nr.  
Feminin   

□ 
2 Km   

□ 
2007-2008 2005-2006 2003-2004 2001-2002 1997-2000  

□ □ □ □ □ 
Masculin  

□ 

6 Km   

□ 

1996-1987 1986-1977   1976-1967 1966-1957 Inainte de1957 

□ □ □  □ □ 
 
Avand în vedere prevederile legale privind falsul în declarații: 

DECLAR  PE  PROPRIA  RĂSPUNDERE 

 -că am luat la cunostință prevederile regulamentului de participare la competiția Crosul Toamnei și mă 

oblig sa le respect; 

 -că sunt apt din punct de vedere fizic (medical) pentru efort fizic prelungit și în condiții meteo specifice 

unei zile de toamnă; 

 -că NU mă aflu sub influența băuturilor alcoolice și/sau a stupefiantelor; 

 -că am completat corect și complet Fișa de Înscriere la Competiție; 

 -că am luat la cunostință recomandările organizatorilor cu privire la îmbrăcamintea și încălțămintea 

folosită pe parcursul competiției și că voi utiliza echipamentul adecvat; 

 -că respect întocmai indicațiile arbitrilor de traseu, arbitrii fiind persoanele abilitate să întrerupă 

competiția în cazul în care este încălcat Regulamentul Competiției; 

 -că sunt de acord ca arbitrul de traseu poate descalifica automat participantul la concurs în cazul în care 

acesta încalcă Regulamentul Competiției (ex. se abate de la traseu și nu reintră înapoi prin locul cel mai 

apropiat prin care a ieșit accidental sau voit, pentru comportamentul nepoliticos la adresa 

Organizatorilor și/sau a participanților la competiție etc); 

 -că nu voi arunca în perimetrul de desfășurare a Competiției nici un tip de deseu fiindu-mi adus la 

cunoștință că în cazul nerespectării acestei condiții sunt pasibil cu descalificarea din Competiție fără 

drept de apel; 

 -că mă voi manifesta într-un mod decent și cu sportivitate pe toată perioada de desfășurare a 

Competiției fără a-i stânjeni pe ceilalți participanți și/sau organizatori; 

 -că nu voi apela la nici o altă formă/mijloc de deplasare în perimetrul de desfășurare a Competiției 

(auto, velo, moto, ATV etc); 

 -că dețin asigurare medicală pentru incidente soldate în timpul unor competiții sportive sau îmi asum 

cheltuielile cauzate implicate de o posibilă accidentare pentru care Organizatorii nu sunt 

răspunzători; 

 Prin aceasta sunt de accord cu ceea ce a fost prezentat mai sus și am luat la cunostință de conținutul 

regulilor de siguranță. Am citit fiecare punct al actului, l-am înțeles, mi l-am insușit și semnez de 

bună voie și fără nici o constrangere din partea nimănui. 

              
Data:                                                                                                                      Semnătura 


