
Declaratie participanti Cupa Fischer 
 

Declar că am luat la cunoștință și sunt de acord cu 

prevederile regulamentului competiției si ale conditiilor de 

participare, ca am pregătirea fizică și cunoștințe tehnice necesare 

acestui gen de competiții sportive. 

Declar ca nu mă voi îndrepta împotriva organizatorului sau a 

celorlalți factori implicați, în cazul producerii vreunui eveniment 

nedorit petrecut în timpul desfașurării competiției. 

Declar ca nu voi contestata arbitrajul sau sistemul de cronometraj. 

Declar ca voi respecta toate conditiile de distantare sociala, de 

siguranta si protectie impuse de organizator pentru prevenirea si 

combaterea pandemiei COVID 19. 

  

Regulament si conditii de participare ale concursului 

“CUPA FISCHER” - powered by Hervis & Platoul Soarelui” 

 

  

1. Organizatorul concursului: 
2.  

Organizator al concursului “CUPA Fischer- powered by 

Hervis & Platoul Soarelui” este SC Vest Week-End COM SRL, 

 cu sediul in Lupeni, Str. Tudor Vladimirescu B1/1, Judet 

Hunedoara – Punct de lucru “Complex Turistic Platoul Soarelui - 

Straja, denumita in cele ce urmeaza Organizator. 

Organizarea concursului are loc in conformitate cu 

parteneriatul incheiat cu Hervis Sports And Fashion S.R.L., Sports 

Games SRL si Vest Week-End COM SRL, denumiti in continuare 

Parteneri. 

Concursul se va desfasura conform Regulamentului 

prezentat mai jos, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti 

participantii. 

  

 

 
 



3. Perioada de desfasurare a concursului: 
 

a) Inscrierile la  concurs se vor face doar online 

accesand link-ul www.fischerskishop.ro/cupa-

fischer incepand cu luni, 01.02.2021, ora 08:00 pana 

vineri, 19.02.2021, ora 20:00. 

Toate informatiile referitoare la eveniment pot fi 

consultate pe grupul de Facebook “Comunitatea 

schiorilor” 
b) Inscrierile offline in ziua concursului nu vor fi permise 

decat pe baza unor argumente foarte solide si numai cu acordul 

special al organizatorilor.  

c) In data de 19 februarie ora 21.00 va avea loc sedinta 

tehnica la Platoul Soarelui unde se vor finaliza toate discutiile 

legate de desfasurarea competitiei de a doua zi. 

 Desfasurarea efectiva a concursului: concursul se desfasoara 

in 20 februarie 2021 incepand cu ora 09:00 pe durata intregii zile, 

durata concursului fiind direct proportionala cu numarul de 

concurenti.  

Vor fi doua concursuri,unul de copii si unul de adulti. 

Concursul de copii va avea o singura etapa de slalom 

urias,iar concursul de adulti va avea doua etape una de slalom 

urias si una de slalom paralel. 

Intre ora 9 si 10 dimineata se va da kitul de concurs fiecarui 

participant care va cuprinde pe langa maieul de concurs si unele 

produse de la branduri premium de ski,precum si unele produse 

din partea sponsorilor. 

In situatia putin probabila in care concursul nu se va finaliza in 

timpul zilei, competitia va continua a doua zi, 21 februarie, 

incepand cu ora 9.00, pana la desemnarea castigatorilor, cu 

respectarea conditiilor prezentului regulament. 

3. Conditii de participare: 

Taxa de participare este de 100 de lei pentru adulti si copii. 

Aceasta taxa se plateste numai online in contul Sportsgames 

mentionat mai jos RO77FNNB000402992673RO01, deschis la 

www.fischerskishop.ro/cupa-fischer
www.fischerskishop.ro/cupa-fischer


Credit Europe Timisoara. Pt cei care vor sa plateasca taxa offline 

in ziua concursului aceasta va fi de 150 de lei/participant. 

Taxa de participare este obligatorie pt a putea participa la concurs. 

Dupa ce formularul de inscriere a fost completat si trimis va 

rugam sa achitati online taxa de inscriere achizitionand  voucher 

ul Cupa Fischer  in valoare de 100 lei pentru adulti si copii.  

Va rugam sa tineti cont ca nr de participanti este limitat la 250 de 

inscrisi. Primii 250 de participanti cu taxa de inscriere platita au 

asigurata participarea la competitie. 

Restul vor intra pe o lista de asteptare,urmand sa fie anuntati daca 

se vacanteaza vreun loc dintre cei inscrisi. 

La inscriere concurentul trebuie sa faca dovada ca a platit taxa de 

inscriere online. 

 

La concurs poate participa orice persoana fizica: 

- cu varsta de peste 4 ani 

- cu capacitatea deplina de exercitiu 

- pregătirea fizică și cunoștințe tehnice necesare acestui 

gen de competiții sportive 

- capacitatea motrica si fizica de a sari cu schiurile pe o 

rupere de nivel de 50 cm (doar pentru finalistii ce intra 

in piramida la slalom paralel) 

- au semnat formularele de inscriere si le-au completat 

cu informatii valide si reale. Confruntarea formularului 

de inscriere cu actul de identitate sau certificatul de 

nastere pentru cei ce nu au emis un act de identitate se 

face de catre organizator in momentul ridicarii 

numarului de concurs din locul semnalizat ca atare. 

- primirea numarului de concurs reprezinta confirmarea tacita a 

indeplinirii tuturor conditiilor de participare 

- comportamentul nerespectuos, adresarea de injurii, de cuvinte 

jignitoare, de semne obscene, de afronturi legate de rasa, 

nationalitate, sex fata de oricare persoana (organizatori, personal 

organizare, concurenti, spectatori etc.) duce la retragerea 



numarului de concurs si a dreptului de participare fara drept de 

contestatie. 
LA ACEASTA COMPETITIE NU POATE PARTICIPA NICI O PERSOANA CARE IN 

ULTIMII 5 ANI A ACUMULAT SAU A APARUT CU PUNCTE  IN CLASAMENTE 

F.I.S.(federatia international de ski) 

  

Prin participarea la concurs, concurentii confirmă cunoaşterea 

prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa 

acestora, participarea la această Competitie implicând 

obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. 

 

4. Modul de desfasurare  al concursului 

In functie de conditiile meteo (in principal de existenta zapezii) 

data de desfasurare poate suferi modificari care vor fi anuntate din 

timp pe grupul de Facebook “Comunitatea schiorilor”, pe site-ul 

organizatorului si ale partnererilor si prin newsletter-uri trimise 

tuturor celor interesati. 

 

Concursul pt copii este organizat pe un traseu de slalom urias. 

Etapa  de Slalom Urias, este rezervata copiilor si reprezinta un 

concurs in sine (ceea ce inseamna ca la fiecare categorie vor fi 

premiati primii 3 timpi, insemnand locurile 1,2,3). 

 Etapa de Slalom Urias se desfasoara intr-o singura mansa pe 3 

categorii de varsta (categoria de varsta este determinata de anul de 

nastere), dupa cum urmeaza: 

-   Categoria   - / 8 ani  fete/baieti  cuprinde urmatorii ani de 

nastere: 2013 si mai mult 

- Categoria 9/12 ani fete/baieti cuprinde urmatorii ani de 

nastere: 2009,2010,2011,2012 

- Categoria  13/15 ani fete/baieti cuprinde urmatorii ani de 

nastere: 2006,2007,2008 

- Categoria 16/18 ani fete/baieti cuprinde urmatorii ani de 

nastere:2003,2004,2005 

 

Concursul pt adulti este organizat in 2 etape: 

a) etapa I de Slalom Urias, reprezinta un concurs in sine (ceea ce 

inseamna ca la fiecare categorie vor fi premiati primii 3 timpi, 



insemnand locurile 1,2,3),iar primii 32 de timpi de la feminin si 

masculin se vor califica in etapa a II a.  

b) etapa II este o etapa de Slalom Paralel unde  vor ajunge primii 

32 de timpi de la feminin si primii 32 de timpi de la masculin. 

 Etapa I de Slalom Urias se desfasoara intr-o singura mansa pe 4 

categorii de varsta (categoria de varsta este determinata de anul de 

nastere) 

 

Proba de Slalom Urias se va desfasura pe urmatoarele 

categorii de varsta (fete/baieti si femei/barbati): 

- Categoria 19/25 ani feminin/masculin cuprinde urmatorii ani de 

nastere: 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002, 

- Categoria 26/35 ani feminin/masculin cuprinde urmatorii ani de 

nastere:1986,1987,1988,1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,1995 

-Categoria 36/45 ani feminin/masculin cuprinde urmatorii ani de 

nastere 1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985 

Categoria peste 45+ ani feminin/masculin cuprinde urmatorii ani 

de nastere: 1975 si mai mare 

b) etapa a II a inseamna  o proba de Slalom Paralel, intr-un format 

piramidal cu 32 de concurenti (femei/barbati) dupa criteriile si 

metodologia de mai jos. 

 

Definitie slalom paralel 
 

Slalomul paralel sau Paralela este o competiţie unde doi 

concurenţi se află simultan într-o cursă, unul lângă celălalt pe 

două trasee.  

Locaţia traseelor, configuraţia solului şi amenajarea zăpezii 

trebuie să fie cât mai identice posibile. 

Fiecare dintre concurentii de la slalom paralel schiaza in doua 

manse,una pe traseul albastru si una pe traseul rosu. 

 

Startul 

Dispozitivul de start 

Se folosesc două porţi, fiecare având lâţimea de 100 cm şi 

înălţimea de 40 cm, ambele aprobate de FIS. Porţile trebuiesc 



să fie capabile să se deschidă simultan sau/ori întârziat şi să fie 

conectate la un dispozitiv de cronometrare. 

Juriul împreună cu “starterul”  vor controla startul. Semnalul 

de start poate fi dat numai după ce juriul a permis 

concurenţilor să înceapă. Se poate folosi orice sistem de start 

dacă acesta garantează un start simultan. 

 
 

Start Greşit 

Apar penalităţi: 

- dacă concurentul trece prin start înaintea comenzii de start 

- dacă concurentul nu are ambele schiuri plasate în spatele porţii 

închise 

Comanda Start 

Înainte ca “Starterul” să de-a comanda “Pe locuri- Fi-ţi gata” şi 

semnalul de start care deschide porţile de start, trebuie să se 

asigure că atletii sunt pregătiţi. 

Dacă unul sau ambele porţi de start nu se deschid, startul 

trebuie repetat. 
 

Încheierea 

Zonele de încheiere trebuie să fie simetrice. Linia de încheiere 

trebuie să fie paralelă cu cea de la start. 

Fiecare linie de sfârşit este marcată cu doi stâlpi uniti cu un 

steag, care alcătuiesc încheierea. Fiecare dintre acestea trebuie 

să aibă cel puţin o lăţime de 7 m. Stâlpii interiori a zonelor 

sunt plasati unul lângă celălalt. 

Este necesară amplasarea unor separatoare vizibile la încheiere 

şi păstrarea traseelor separate după linia de încheiere. 
 

Formare pe Ture 

In urma probei de Slalom Urias primii 32 de timpi de la femei 

(toate categoriile) si primii 32 de timpi de la barbati (toate 

categoriile) alcatuiesc lista de start pentru Slalom Paralel. 



Daca exista 2 concurenti sau mai multi pe pozitia 32 (acelasi 

timp) atunci se va face o mansa suplimentara pentru 

determinarea celui calificat. 

Formarea perechilor pentru intrarea in piramida Slalomului 

Paralel se realizeaza astfel: 

Sunt formate 16 ture 

Primul timp cu al 32 – lea timp 

Al 2 lea timp cu al 31 – lea timp 

Al 3 lea timp cu al 30 – lea timp 

Al 4 lea timp cu al 29 – lea timp 

Al 5 lea timp cu al 28 – lea timp 

Al 6 lea timp cu al 27 – lea timp 

Al 7 lea timp cu al 26 – lea timp 

Al 8 lea timp cu al 25 – lea timp 

Al 9 lea timp cu al 24 – lea timp 

Al 10 lea timp cu al 23 – lea timp 

Al 11 lea timp cu al 22 – lea timp 

Al 12 lea timp cu al 21 – lea timp 

Al 13 lea timp cu al 20 – lea timp 

Al 14 lea timp cu al 19 – lea timp 

Al 15 lea timp cu al 18 – lea timp 

Al 16 lea timp cu al 17 – lea timp 

Ordinea la start a perechilor  se va trage la sorti si va fi afisata 

la vedere in cortul Fischer al organizatorilor. Turele se 

desfăşoară succesiv, prima tură fiind urmată de cea de a doua. 

Concurentul cu numărul de pornire mai mic va coborî prima 

oară pe traseul roşu, iar cel cu numărul mai mare va coborî pe 

traseul albastru. În tura a doua traseul este inversat. Acest 

sistem este folosit în toate rundele, inclusiv în finală. 

  

Concurenţii primesc numerele începând de la 1 la 32 precum 

sunt clasaţi(conform timpilor obtinuti) şi le păstrează până la 

sfârşitul curselor. 



Concurenţii pot inspecta odată traseul din partea de sus până la 

bază cu schiurile, dupa primirea numerelor. Durata inspecţiei 

este de 10 min. 

După rezultatul primei eliminări rămân 16 câştigători. Cu alte 

cuvinte aceia care în grupurile lor au obţinut în total cel mai 

mic timp în cele două curse trec mai departe. 

Concurenţilor aflaţi la egalitate (in grupul lor) le este permisa 

o coborare suplimentara pe traseul albastru sau rosu, dupa 

preferinte. Timpul mai mic se califica. 

A 16-a Rundă 

Cei  16 concurenţi calificaţi încep conform sistemului de start 

în perechi de la vârf până la bază. 

                       Sunt 8 care se califică în sferturile de finală. 

                       Cei 8 concurenţi care vor pierde, vor avea 

acelaşi clasament (al 9-lea). 

                       Sferturile de finală 

                       Cei 8 concurenţi calificaţi încep conform 

tabelului de start. 

                       Cei 4 concurenţi care pierd primesc acelaşi 

clasament (al 5-lea). 

                       Semifinale şi Finala 

                       Cei patru concurenţi calificaţi încep conform 

tabelului de start. 

Cei care pierd în semi-finale concurează în primul tur pentru a 

3-a şi a 4-a poziţie, înaintea finalistilor care concurează în 

primul tur, iar după aceea semi-finalistii în al doilea tur iar pe 

urmă finalistii în ultimul tur. 

Pauza dintre runde este de 5 minute. In semifinale si finale 

pauza este de 10 minute. 
 

Controlul Turelor 

Arbitrii porţilor se află pe ambele părţi exterioare ale traseelor.  

Fiecărui arbitru îi este desemnat un steag a cărui culoare este 

identică cu cea a traseului. (albastru sau roşu) Steagul este 

folosit imediat în a notifica o descalificare în acea secţiune a 

traseului.  



 
 

Un membru al juriului care se află la jumătatea părţii 

inferioare al traseului, judecă dacă ridicarea steagului albastru 

sau roşu de către arbitrul de la poartă este justificată sau nu şi 

confirmă descalificarea unui concurent. 
 

                  Descalificările/ Neterminarea traseului 

                       Cauzele descalificării sunt următoarele: 

-start fals 

-schimbarea traseului de la unul la celălalt 

-amestecarea în cursul traseului a unui oponent, voit sau nu 

-netrecerea printr-o poartă în mod corect 

Concurentul care este descalificat în cursul primei probe sau 

nu termină prima tură va începe a doua tură cu timpul 

adversarului plus 10 secunde. 

Concurentul care este descalificat sau nu-l termină pe acesta în 

a doua tură este eliminat. 

Dacă ambii concurenţi nu termină cea de a doua rundă, 

rezultatul primei runde este cea care contează. Dacă ambii au 

fost descalificaţi sau nu au terminat prima tură atunci 

concurentul care ajunge la cea mai mare distanţă în cea de a 

doua tură va merge în runda următoare. 

Dacă ambii competitori se află la egalitate  după a doua tură, 

competitorul care câştigă a doua tură va merge în runda 

următoare. Dacă ambii concurenţi sunt descalificaţi sau nu au 

terminat a doua tură atunci concurentul care a ajuns la o 

distanţă mai mare înaintea descalificării merge mai departe. 

Dacă ambii concurenţi sunt decalificaţi sau nu au terminat la 

aceeaşi poartă în a doua tură, concurentul care a câştigat prima 

tură va avansa. 

Nu se accepta contestatii! 

Juriul va fi format din sportivi si antrenori de ski profesionisti. 

Organizatorul si Partenerii isi rezerva dreptul de a folosi imaginea 

castigatorilor fiecarei cupe la ski in mass media sau in materialele 

promotionale proprii atat offline cat si online. 



Lista completa a castigatorilor va fi afisata pe siteurile partenerilor 

dupa incheierea fiecarei cupe la ski. 

Premiile acordate in cadrul fiecarei competii de ski vor consta in 

produse si accesorii de ski care vor fi asigurate de firma 

SportsGames S.R.L,Hervis, Platoul Soarelui si ceilalti parteneri.     

Limitarea raspunderii 

Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in regulament nu 

vor fi luate in considerare. 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru 

pierderea,intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea online 

in concurs, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea de 

internet ori de furnizorul de electricitate a persoanei care doreste 

sa se inscrie in concurs. 

De asemenea la inscrierea online, Organizatorului nu i se pot 

imputa intreruperile disfunctionalitatile neanuntate ale 

furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita 

aglomerarii retelelor pe perioade de trafic intens care pot periclita 

inscrierea in concurs in perioada de desfasurare a concursului. 
 

   Angajamente, confidentialitatea datelor 

Organizatorul se obliga sa respecte confidentialitatea datelor si 

informatiilor obtinute de la participanti si castigator. 

Datele personale colectate in cadrul acestui concurs nu vor fi 

dezvaluite catre terti  cu exceptia imputernicitilor si partenerilor 

contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care acesta trebuie 

sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Sunt 

considerati parteneri contractuali ai Organizatorului, Hervis 

Sports And Fashion S.R.L Sports Games S.R.L. 

Prin inscrierea in concurs, participantii declara ca sunt de acord cu 

Regulamentul Concursului si cu faptul ca datele lor personale sa 

fie prelucrate de Organizator. Datele personale colectate de 

Organizator vor fi folosite de acesta si Partenerii sai contractuali 

pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite 

materiale informative despre produsele si serviciile 

Organizatorului si ale Partenerilor lor, prin orice mijloace de 

comunicare (posta, email, sms). Prin inscrierea in concurs 



persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc sa fie 

prelucrate de Organizator, în scopul desfasurarii prezentului 

Concurs si în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 

pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal si libera circulatie a acestor date, completata si 

modificata. 

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 

677/2001, privind protectia datelor personale prelucrate pe durata 

Concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze 

confidentialitatea datelor personale ale 

participantilor/castigatorului Concursului si sa le utilizeze in 

conformitate cu legislatia in vigoare. 

Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de 

Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 

acestor date si in special cele cu privire la: 

- dreptul la informare, potrivit caruia persoana vizata are dreptul 

de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a 

scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte 

informatii suplimentare impuse de lege 

- dreptul de acces la date, potrivit caruia orice persoana vizata are 

dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit 

pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii 

privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator. 

- dreptul de opozitie, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de 

a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime 

legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza fac 

obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista 

dispozitii legale contrare 

- dreptul de interventie asupra datelor, potrivit caruia orice 

persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere 

si in mod gratuit: 

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea 

datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a 

datelor incomplete sau inexacte; 



  

b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror 

prelucrare nu este conforma legii; 

c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost 

dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) 

sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau 

nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim 

care ar putea fi lezat. 

- dreptul de a se adresa justitiei potrivit caruia persoana vizata se 

poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de 

Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se 

adresa cu plangere autoritatii de supraveghere. 

La cererea expresa a oricarui Participant, Organizatorul va asigura 

acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii la Concurs vor 

trimite Organizatorului pe adresa Lupeni, str Tudor Vladimirescu, 

Judet Hunedoara, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si 

semnata. 

Organizatorul se obliga sa respecte toate prevederile Legii nr. 

677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe 

durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior acestuia pe o durata 

nelimitata de timp. Prin comunicarea datelor personale in 

modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, fiecare 

castigator isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lui 

personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea 

validarii si atribuirii premiului, indeplinirii obligatiilor fiscale si 

dupa caz, pentru activitati ulterioare de marketing direct. 

 
 

 

    Litigii 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la 

concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este 

posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi 

solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul 

Organizatorului. 



 

   Forta majora 

 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice 

eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de 

Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in 

imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin 

Regulament. 

In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la 

acestea: lipsa zapezii in statiunile unde se desfasoara cupele de 

ski, razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure,alte 

catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate 

interzice sau modifica termenii Regulamentului. 

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea 

 organizatorilor din motive independente de vointa lor,impiedica 

sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si 

continuarea campaniei, organizatorii vor fi exonerati de 

raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in 

care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. 

Daca Organizatorul invoca forta majora, este obligat sa comunice 

participantilor la campanie pe pagina de facebook si pe site-ul 

companiei, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta 

majora,existenta acestuia. 
 

   Regulamentul oficial al concursului 

Regulamentul Oficial al Concursului “CUPA FISCHER- powered 

by HERVIS & PLATOUL SOARELUI” este disponibil gratuit 

oricarui solicitant pe pagina www.fischerskishop.ro/cupa-fischer 

 

www.fischerskishop.ro/cupa-fischer

