Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Academia OlimpicăRomână
Departamentul Educaţie Olimpică, Sport Şcolar şi Universitar
Academia OlimpicăRomână-FilialaBuzău
încolaborare cu
Primăria municipiului Buzău, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău,
Inspectoratul Şcolar al judeţului Buzău, Asociaţia Judeţeană de Atletism Buzău,
Muzeul Judeţean Buzău, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Buzău,
Inspectoratul de Poliţie JudeţeanBuzău, Poliţia municipiului Buzău, Poliţia Locală Buzău
Organizează în data de 21iunie 2016

CROSUL ZIUA OLIMPICĂ, BUZĂU 2016, ediţia a VI-a
’’ Buzăul alături de România la Jocurile Olimpice de la Rio! ’’
SCOPUL: Concursul se organizează încadrul acţiunii LUNA OLIMPICĂ, BUZĂU 2016, ediţia
a VI-a şi se adresează practicanţilo sportului de masă.
DATA ŞI LOCUL: 21 iunie 2016, Parcul Crâng din municipiul Buzău.
Crosul se va desfăşura pe distanţe diferite în funcţie de vârsta participanţilor în minunatul Parc
Crâng din municipiul Buzău.
PARTICIPANŢI: Organizatorii concursului lansează o invitaţie deschisă tuturor:
„Deviza olimpică spune că important e să participi, să treci linia de sosire, indiferent că o
faci în alergare sau nu“:
 Categoria 6-8 ani, născuâţi 2010-2008, f/m;
 Categoria 9-11 ani, născuţi 2007-2005, f/m;
 Categoria 12-15 ani, născuţi 2004-2001,f/m;
 Categoria 16-19 ani, născuţi 2000-1997, f//m;
 Categoria 20-35 ani, născuţi 1996-1981, f/m;
 Categoria 36-49 ani, născuţi 1980-1967, f/m;
 Categoria peste 50 ani, născuţi până în 1966, f/m.
PREMII: Comitetul Internaţional Olimpic acordă diplome C.I.O.;
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român acordă medalii, diplome, tricouri;
Primăria municipiului Buzău şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău acordă premii
la primii trei clasaţi.
STARTUL:primul start este prevăzut la ora 10.00, categoriile 6-11 ani, pe traseul poarta intrare
principală în Parcul Crâng-Obelisc
Pentru toate celelalte categorii de vârstă, următorul start se va da la ora 10.15 de la poarta Parc
Crâng pe traseul Obelisc-tur de lac-Obelisc/SOSIRE.
FESTIVITATEA DE PREMIERE: premierea participanţilor va avea loc in zona Obelisc.
INSCRIEREA: Fiecare participant se va prezenta cu copia/originalul certificatului de
naştere/carte de identitate la secretariatele aflate la punctele de start în zona poarta Parc Crâng
(principală), intervalul orar 08.30- 09.45.
AVIZ MEDICAL; fiecare participant va prezenta avizul medical sau va semna pe propria
răspundere in fişa aflată la secretariatul acţiunii.
Organizatorii invită pe toţi cei pasionaţi de mişcare în aer liber, indiferent de vârstă într-o
zonă minunată!
Acest cros se adresează persoanelor care nu practică atletismul în cadrul cluburilor
profesioniste (nu sunt legitimaţi).
Inaintea fiecărui START se va citi MESAJUL din partea PREŞEDINTELUI
COMITETULUI INTERNAŢIONAL OLIMPIC, dl. Thomas Bach.
Inspector de specialitate,prof.Marian Boldişteanu

