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REGULAMENT CONCURS 
Honterus Skipokal 

1. ORGANIZATOR 
Organizatorii competiției Honterus Skipokal 2018 sunt: Liceul Teoretic Johannes Honterus, cu sediul în 
Brașov str. Curtea Honterus Nr 3, reprezentat de domnul director Radu Chivărean și Asociația 
ProHonterus, cu sediul în Brasov, str. Curtea Honterus nr. 3, reprezentată de domnul președinte Alin 
Bourceanu. 
Competiția se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți 
participanții.  
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament și se obligă să anunțe aceste 
modificări din timp participanților.  
Organizatorii își rezervă dreptul de a selecta participanții.  
Organizatorii își rezervă dreptul de a amâna sau anula competiția, cu cel puțin doua zile înainte de 
desfășurare, din cauza condițiilor meteo, a stratului de zăpadă necorespunzător sau alte motive care 
împiedică desfășurarea acesteia în condiții optime.  
Competiția poate fi anulataă și în dimineața concursului, în cazul în care arbitrii decid că nu sunt condiții 
optime de a desfășura o competiție de ski alpin. 

2. SCOPUL 
Scopul acestui concurs este de a promova practicarea skiului în rândul elevilor Liceului J.Honterus, 
precum și cultivarea spiritului de echipă și a fair-play-ului.  

3. LOCUL DE DESFĂȘURARE 
POIANA BRAȘOV, pe pârtia Drumul Roșu, varianta 3D. 

4. CONDIȚII DE DESFĂȘURARE 
Se va desfășura un concurs de slalom uriaș într-o singură manșă. 
Organizatorii vor desemna un DIRECTOR DE CONCURS care va confirma sau anula manșa  de concurs 
în funcție de: condițiile meteo, starea pârtiei, condițiile de siguranță ale sportivilor, prezența SALVĂRII etc. 

5. ARBITRII 
Arbitrii vor fi dispuși pe parcursul traseului, aceștia vor supraveghea trecerea corectă a concurenților 
printre porțile montate pe traseu. 

6. CRONOMETRAJUL 
Va fi asigurat cu aparatură electronică de personal calificat. 

7. CONCURENȚI/GRUPE DE VÂRSTĂ 
Statutul concursului este: la start se pot înscrie iubitorii acestui sport care în prealabil au semnat fișa de 
înscriere prin care acceptă acest regulament. Orice modificare adusa fișei de înscriere, fată de forma 
transmisă, presupune excluderea participantului din concurs. 
Concurenții vor fi împărțiți în 4 grupe în funcție de anul de studiu. În cadrul fiecărei grupe vor fi două 
subgrupe (fete și băieți). 

1) V-VI (clasele) 
2) VII-VIII 
3) IX-X 
4) XI-XII 

mailto:liceulhonterus@yahoo.com
mailto:prohonterus@gmail.com
http://www.liceulhonterusbrasov.ro
http://www.prohonterus.org


                  Liceul Teoretic  Johannes Honterus         Asociatia ProHonterus 
                  liceulhonterus@yahoo.com                     prohonterus@gmail.com  
                  www.liceulhonterusbrasov.ro                  www.prohonterus.org

8. TRASEU 
Pârtia alocată pentru concurs va fi pârtia din POIANA BRAȘOV, pe pârtia Drumul Roșu, varianta 3D. 
Se va asigura pârtia prin plase. Pârtia va fi închisă pe durata concursului pentru practicanții sporturilor de 
iarnă din afara concursului. Accesul publicului spectator se va face pe jos. 

9. ORDINEA DE START 
fete prima grupă 
baieti prima grupă 
fete a doua grupă 
baieti a doua grupă 
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 secretariatul concursului. 

10. ÎNSCRIEREA 
Se poate înscrie în competiție orice elev al Liceului J. Honterus din clasele V - XII practicant al schiului.  
Numărul maxim al concurenților va fi de 150, înscrierea fiind făcută în ordinea cronologica a primirii 
cererilor de înscriere, termenul limita fiind 28.02.2018.  
Ridicarea numerelor de concurs se va face în momentul definitivării înscrierii (în momentul înmânării 
formularului de înscriere semnat de părinte/tutore profesorului de sport). 
Numerele de concurs se vor returna după premiere la secretariatul concursului. 
Înscrierea se va face în baza unei FIȘE DE ÎNSCRIERE și a unei declarații pe proprie răspundere, 
transmisă de organizator. 

12. DESFAȘURARE 
Concursul constă într-o singură manșă de concurs pe un traseu stabilit, precedat de o coborâre de 
recunoaștere.  
Concurenții au dreptul de a recunoaște traseul cu porţile montate, fie păşind în susul pârtiei pe marginea 
traseului sau schiind uşor printre porţi în șir indian. Concurenţii vor purta în mod obligatoriu numărul de 
concurs atribuit. Se interzice schiatul prin porţi în stil de competiţie în timpul recunoșterii traseului, acest 
lucru putând duce la excludera din concurs. 
Concurenţii vor fi prezenţi în zona de start cu cel puţin 15 minute înaintea intrării in concurs, conform listei 
de start afișată la secretariat. Concurenții care întârzie si nu respectă ordinea de start vor fi descalificați.  

13. PROGRAMUL DE DESFASURARE 
Ora 11.00 montarea traseului  
Ora 11.30-12.00 verificarea numerelor de concurs (la SECRETARIAT) 
Ora 12.00-12.30 recunoașterea traseului 
Ora 13:00 START primul concurent 
Ora 15.00 afișarea rezultatelor 
Ora 15.30-16.30 festivitatea de premiere  
Orice întârziere în program datorata unor cauze externe, nu este în sarcina organizatorului. 

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

15. CONTESTATII 
Contestațiile se depun in termen de 15 minute dupa afișarea rezultatelor definitive. 
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16. PREMIEREA 
Se premiază locul 1,2,3 fete și băieți pentru fiecare grupă (medalii, Cupe, premii). 
Se premiază cel mai bun timp al competiției. 
Cupa ProHonterus pentru clasa cu cei mai mulți participanți. 
Honterus Skipokal pentru clasa cu cele mai bune rezultate cumulate (după algoritmul tradițional al 
liceului). 

17. REGULAMENTUL COMPETIȚIEI 
Regulamentul competiției este disponibil gratuit celor care doresc să participe la aceasta și va fi postat pe 
site-ul liceului și pe pagina de Facebook a Asociației ProHonterus. 

Deviza Honterus Skipokal este: "Hai că-i fain!"  
Toți participanții sunt invitați să se bucure de toate momentele concursului: înscriere, participare, 
susținerea colegilor și festivitatea de premiere indiferent de rezultatul obținut.  
Toți participanții vor fi premiați! 

19. DIVERSE 
Prin înscrierea în competiția Honterus Skipokal, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului 
regulament și sunt de acord ca, numele și prenumele participantilor să fie făcute publice pe site-ul liceului 
și pe pagina de Facebook a Asociației ProHonterus. Deasemenea, pozele efectuate în timpul desfășurării 
competiției pot fi făcute publice și folosite de către organizator în scopuri publicitare, fară alte obligații din 
partea organizatorilor. 

Organizatori: 

Liceul Teoretic J. Honterus                                                                  Asociația ProHonterus  

mailto:liceulhonterus@yahoo.com
mailto:prohonterus@gmail.com
http://www.liceulhonterusbrasov.ro
http://www.prohonterus.org

