
                                          

  

R E G U L A M E N T 

MURES 24 H, ediția 2022 

1.  Generalități 

1.1. Această competiţie este organizată pentru cicliștii și alergătorii de anduranţă 

amatori şi profesionişti, care au împlinit vârsta de 18 ani şi care sunt apţi din punct 

de vedere medical, fizic şi mental să susţină acest tip de efort.  

1.2. Pentru siguranţa participanților, înainte de a se înscrie la concurs, LE 

RECOMANDĂM să efectueze şi următoarele: Test de efort EKG; EKG de repaus; 

Analize de sânge uzuale (pentru depistarea unor eventuale anemii severe, etc…).  

1.3. Persoanele care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani, dar își doresc să participe 

la una dintre probele concursului, o pot face doar dacă înștiințează în prealabil 

organizatorii la adresa de mail contact@muresrunners.ro și aduc acordul scris și 

semnat din partea ambilor părinți/tutori legali.  

1.4. Mureș 24h este o cursă de MTB și alergare de anduranţă care se desfăşoară la 

Platoul Cornești, în Târgu Mureș (vezi harta), în 30 - 31 iulie 2022.  

1.5. Traseul este format dintr-o buclă cu lungimea de 10.8 km, cu 215 m diferență 

de nivel pozitivă, fiind de tip trail. Va fi marcat cu benzi vizibile pe timp de zi și 

semne reflectorizante pe timp de noapte. În zonele de viteză și pe coborâri, traseul 

de alergare va fi despărțit de cel pentru MTB. 

1.6. Bariera de timp: o buclă trebuie făcută în 2 ore la MTB și în 3 ore la alergare. 

Toți cei care în timp de 2 ore (MTB) și 3 ore (alergare) nu au realizat o buclă, sunt 

retrași din competiție. Dacă la momentul retragerii din competiție au fost efectuate 

mai puțin de 10 ture (la alergare) și 15 ture (la MTB), atunci se consideră abandon. 

Doar concurenții care au efectuat minim 10 ture la alergare si 15 ture la MTB intră 

în clasament și sunt considerați finisheri.  

1.7. Participanții îşi pot depozita propriul echipament, sac de dormit, mâncare, lăzi 

frigorifice, băuturi energizante etc. în proprile corturile amplasate în zona de 

start/finish.  

1.8. Câştigător va fi declarat participantul/echipa care parcurge distanţa cea mai 

mare în 24 ore (se ține cont de ultima buclă completă, nu și de cea care este în curs 

de parcurgere la finalizarea timpului limită). 



                                          

  

1.9. Concurenţii trebuie să se descurce singuri, fără a fi însoţiti de pacer sau orice 

alt suport din afara competiției. Acesta nu își poate asuma rolul de pacer, deci nu 

are voie să alerge înaintea participantului, pentru a seta ritmul. De asemenea, nu 

are voie să transporte ceva în folosul participantului. 

1.10. Pe întreaga perioadă a probei la care s-au înscris, participanţii pot 

pedala/alerga, pot merge la pas, pot lua pauze pentru a se odihni, pot dormi.  

1.11. Pauzele scurte: Se pot lua întotdeauna pauze scurte pentru rehidratare, 

schimbarea încălțămintei sau îmbrăcămintei, utilizarea toaletei, asistență medicală 

etc., fără a se anunța pauza, dar sportivul trebuie să iasă și să reintre pe traseul 

cursei în același punct.  

1.12. Pauzele mai lungi: O pauză mai lungă trebuie anunțată la stația de înregistrare 

a buclelor (stația de cronometrare electronică), iar pauza trebuie să înceapă și să se 

încheie la linia de sosire.  

1.13. Concurenții nu au obligația de a fi prezenți pe traseu în ultimele secțiuni sau 

tururi ale cursei. Se punctează buclele/tururile complete efectuate. Concurenții se 

pot retrage din cursa în orice moment, anunțând la stația de înregistrare. Ultima 

buclă se ia în considerare doar dacă se încadrează în timpul limită de 24h de la start. 

Nu se punctează bucla efectuată parțial sau peste timpul limită de 24h. 

1.14. Ca măsură de siguranță, concurenții vor purta în permanență pe spate, o 

bandă reflectorizantă, primită de la orgaizatori. 

1.15. Ca măsură de siguranță, participanții la MTB vor anunța acustic de la distanță, 

de fiecare dată când se vor apropia de un alergător, înainte de a-l depăși, pentru a 

evita eventualele accidentări.  

1.16. Pentru o cât mai eficientă deplasare, alergătorii vor ține mereu partea dreaptă 

a traseului. Depașirea se efectuează pe partea stângă a sensului de mers. 

1.17. Este total interzisă participarea la această competiție cu căști în urechi. 

1.18. Participanții și însoțitorii trebuie să își asigure hrana pentru toata durata 

evenimentului, să își aducă echipament de schimb, frontale și baterii de schimb, 

cort. 

1.19. Concurenții sunt obligați să nu arunce ambalajele, paharele de plastic sau alte 

deșeuri decât la maximum 50m de punctele de alimentare/hidratare. 



                                          

  

1.20. Concurenții poartă întreaga responsabilitate pentru orice daună provocată altui 

concurent, în timpul cursei. 

1.21. Toți participanții trebuie, în mod obligatoriu, să participe la ședința tehnică, ce 

va fi anunțată de organizatori (ora 08:45). 

1.22. Evenimentul organizat de Mureș Runners este încadrat în categoria „sport 

individual”, astfel că se supune Ordinului nr. 310/708/2021 pentru aprobarea 

regulamentelor privind condițiile necesare a fi respectate în vederea practicării 

sporturilor individuale în aer liber. Conform articolului C/2 privind regulile pentru 

desfășurarea competițiilor în cadrul sporturilor individuale în aer liber, Mureș 

Runners va asigura desfășurarea în siguranță a competiției, cu respectarea 

recomandărilor legale. 

1.23. Înscrierea la concursul Mureș 24H se face completând formularul online din 

secţiunea Înscrie-te, de pe site-ul www.muresrunners.ro, sau în limita locurilor 

disponibile. Înainte de a vă înscrie, asiguraţi-vă că aţi citit cu atenţie descrierea 

acestei competiţii şi că alegeţi opţiunea care se potriveşte cel mai bine pregătirii 

voastre fizice.  

 

2. Taxa de participare. 

2.1. Taxa de participare va fi de 250 lei/persoană.  

2.1. Prin achitarea taxei de participare alergătorii beneficiază de următoarele:  

● Experienţa unui concurs de 24 de ore;  

● Kitul de concurs: număr de concurs, medalie de finisher, tricou tehnic, fluier, 

lanternă frotală, cana Mures Runners, 2 geluri energizante si 1 baton energizant; 

● Cip de cronometrare;  

● Clasament online şi diplomă online;  

● Fotografii din timpul evenimentului;  

● Serviciu medical de urgenţă;  

● Masaj de recuperare în timpul efortului.  

● Gheață  și bureți pentru răcorire, la zona de start / finish 

http://www.muresrunners.ro/


                                          

  

● Acces la dușuri, toaletă, zonă de campare păzită. 

● O masă asigurată  

Atenție! Locurile sunt limitate la 150 de participanți. 

 

3.  Probe.  

MTB – Individual și Echipe și Trail Running – Individual și Echipe 

Modul de organizare al echipelor este următorul: echipele pot fi mixte și sunt formate 

din 4 persoane, care pedalează/aleargă fiecare. Schimbul persoanelor din echipă se 

face doar în zona start/finish.  

 

4.  Premii.  

4.1. Fiecare finisher va primi o medalie și un tricou de finisher.  

4.2. Premiile acordate vor fi după cum urmează:  

INDIVIDUAL (Masculin și Feminin) 

MTB/ Trail Running, locul I: 1.000 lei.  

MTB/ Trail Running, locul II: 750 lei.  

MTB/ Trail Running, locul III: 500 lei.  

* categoriile, atât la trail cât și la MTB, feminin sau masculin se validează doar la 

minim 3 participanți înscriși. 

* în situația menționată mai sus, ne rezervăm dreptul de anula categoria și de a 

acorda premii speciale participanților, dacă nu vor fi minim 3 înscriși. 

 

5. Echipament.  

5.1. MTB:  

● Număr de concurs vizibil pe toată durata cursei (obligatoriu la toate probele);  

● Bicicletă potrivită pentru caracteristicile traseului Mures 24 h;  



                                          

  

● Far și lumină roșie la spate  

● Cască de ciclism;  

● Elemente reflectorizante;  

● Frontală;  

● Geacă şi pantaloni de schimb, tricou cu manecă lungă (recomandat la probele 

individuale);  

● Recipiente şi tacâmuri individuale personalizate pentru mâncare/lichide, care pot 

fi lăsate la cele două puncte de alimentare/hidratare sau în pavilioanele/corturile 

amenajate;  

● Folie de supravieţuire (recomandat).  

 

5.2. Trail Running:  

● Număr de concurs vizibil pe toată durata cursei (obligatoriu la toate probele);  

● Încălţări cu profil de ultra (recomandat);  

● Elemente reflectorizante;  

● Frontală;  

● Geacă şi pantaloni de schimb, tricou cu manecă lungă (recomandat la probele 

individuale);  

● Recipiente şi tacâmuri individuale personalizate pentru mâncare/lichide, care pot 

fi lăsate la cele două puncte de alimentare/hidratare sau în pavilioanele/corturile 

amenajate;  

● Folie de supravieţuire (recomandat).  

 

6.  Program.  

Vineri, 29 iulie 2022:  

12:00 – 20:00: Acces în tabăra de bază, ridicarea kiturilor de participare  



                                          

  

Sâmbătă, 30 iulie 2022:  

07:30 – 08:30: Montarea corturilor și instalarea participanților în tabăra de acces, 

ridicarea kiturilor de participare 

08:30 – 08:45: Sedința tehnică 

09:00: Start Mureș 24h 

Duminică, 31 iulie 2022:  

09:00: Finish Mureș 24h.  

10:00: Festivitatea de premiere. 

 

7. Amânarea sau anularea cursei.  

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a amâna cursa sau modifica traseul din motive 

meteo nefavorabile. De asemenea, în situaţii excepţionale, evenimentul sportiv 

poate fi anulat/amânat cu înştiinţarea prealabilă a celor înscrişi. În cazul 

anulării/amânării, taxa de participare se returnează integral. 

 

8.  Oprirea / retragerea din cursă.  

8.1. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a opri un participant dacă acesta s-a 

accidentat după start ori starea sa fizică nu-i mai permite continuarea cursei sau în 

alte cazuri excepţionale.  

8.2. Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, 

indiferent de motiv, trebuie să-i informeze pe organizatori imediat, la start, la 

punctele de control sau sunând de pe traseu la numerele de urgenţă comunicate.  

 

9. Descalificare.  

Un participant va fi descalificat dacă:  

● Scurtează bucla;  

● Manifestă comportament nesportiv faţă de alţi participanţi, oficiali, public, etc;  



                                          

  

● Schimbă sau pierde numărul de concurs.  

● Se abate de la regulamentul cursei. 

● Aruncă ambalaje/deșeuri pe traseu, în afara zonei prezentate în regulament. 

 

10. Siguranţă.  

10.1. Concurenţii îşi asumă direct răspunderea pentru participarea la această cursă 

prin semnarea declaraţiei pe proprie răspundere, iar organizatorii nu sunt 

responsabili în cazul în care alergătorii se accidentează sau se rănesc, în timpul sau 

ca urmare a participării la această competiţie. Normele COVID in vigoare vor fi 

respectate. 

10.2. În zona de start va exista un punct de prim ajutor unde se va asigura serviciul 

medical de urgenţă în caz de nevoie.  

10.3. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate 

pe traseu în timpul concursului sau după terminarea acestuia.  

 

11. Anularea sau transferul participării.  

11.1. Dacă dintr-un motiv întemeiat doriţi să anulaţi participarea la cursă, vă rugăm 

să anunţaţi acest lucru organizatorilor la adresa de e-mail office@muresrunners.ro.  

11.2. Taxa de participare la eveniment nu este returnabilă şi nu va fi considerată 

contribuţie la un alt eveniment viitor organizat de noi.  

11.3. Totuşi, aveţi posibilitatea de a vă transfera locul altei persoane, trimiţând un 

e-mail de solicitare la contact@muresrunners până la data de 15.07.2021, ora 

12:00. Sarcina de a găsi persoana către care veţi face transferul este 

responsabilitatea dumneavoastră.  

11.4. După data de 20.07.2022 niciun fel de modificare nu va mai fi acceptată din 

motive organizatorice.  

 

V1 – 09.06.2022 (Ioana Barbu) 

 



                                          

  

 

 

 


