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PROGRAM FESTIVAL
Miercuri - 13 iulie 2022
De la ora 13.00 a fost Conferința de presă la care au fost
invitați Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iași alături de
un reprezentant al sponsorilor noștri Impact Developer &
Contractor, Greenfield Copou, Moldova Center, Doraly.ro,
Luxuria Residence, Palas Mall, Dr. Leahu Dental Clinics.
🎥 Video poate fi urmărit aici.

Vineri - ziua 1 - 15 iulie 2022
16.00-21.00 Ridicare kit de participare, predare declarații,
înscrieri la fața locului- Palas Mall, Zona Atrium,
în față la Magazinul Intersport.
📌 Click aici pentru locație ridicare kit-uri
18.00

Ședință tehnică - Amfiteatrul Palas

19.00

Workshop Ciclism ținut de Bogdan Duca
Amfiteatrul Palas câștigător al Cupei României
la mountain-bike în ultimii ani.

20.00

Workshop Alergare ținut de Silviu Bălan sportiv
profesionist și fondator Tabere și Circuite de
Alergare, Schi și MTB - la Amfiteatrul Palas

21.30

Proiecție film "Povestea România Sălbatică"
de Dan Dinu și Cosmin Dumitrache Amfiteatrul Palas. Intrare liberă.

Sâmbătă - ziua 2 - 16 iulie 2022
Pentru a ne adapta la cerințele autorităților legate de
circulația publică am fost nevoiți să schimbăm
traseele din această zi, precum și orele de start.
7.00-21.00 Ridicare kit de participare, predare declarații,
înscrieri la fața locului- Palas Mall, Zona Atrium,
în față la Magazinul Intersport. Atenție! În
intervalul 07:00 -10:00, este disponibilă doar
intrarea dinspre Palatul Culturii în Palas Mall.
📌 Click aici pentru locație ridicare kit-uri
ATENȚIE!
Ridicarea kitului se va face doar de la PALAS MALL iar
probele sportive din această zi au zona de start în Parcul
Expoziției. Luați în calcul acest aspect atunci când vă
calculați timpul pentru ridicarea kitului și prezența la
start!
ÎNSCRIERILE DE LA FAȚA LOCULUI SE VOR FACE TOT LA PALAS
MALL, LA TOATE PROBELE SPORTIVE, ÎN LIMITA LOCURILOR
DISPONIBILE.

Sâmbătă - ziua 2 - 16 iulie 2022
09.00

START Alergare pe potecă
(ambele trasee, traseul scurt Doraly.ro
și traseul lung Palas Mall) de la Parcul
Expoziției

12.30

START Cursa cu obstacole Greenfield Copou
de la Parcul Expoziției

14.30

START FESTIV Ciclism montan Wink
de la Parcul Expoziției

14.45-15 START TEHNIC Ciclism montan Wink de la
Zona Cuibul Verde
18.30

Festivitatea de premiere la alergare pe potecă,
ciclism montan și cursa cu obstacole la
Parcul Expoziției

20.00

Workshop Inițiere în Orientare Sportivă ținut de
Ionuț Zincă, cel mai bun alergator montan si
orientarist roman din toate timpurile. Acest
moment este susținut de Clinicile Dr. Leahu

21.30

Expediția ”2 vârfuri în 24 ore (Everest și Lhotse)”
de Gabriel Băicuș la Amfiteatrul Palas

PROGRAM FESTIVAL
Duminică
ziua 3 - 17 iulie 2022
07.00-13.00 Ridicare kit de participare, predare declarații,
înscrieri la fața locului- Palas Mall, Zona Atrium,
în față la Magazinul Intersport. Atenție! În
intervalul 07:00 -10:00, este disponibilă doar
intrarea dinspre Palatul Culturii în Palas Mall.
📌 Click aici pentru locație ridicare kit-uri
09.00

START Alergare pe șosea
Crosul Moldova Center de la Palatul Culturii

11.00

START Cursa Copiilor susținută de
Primăria Iași de la Palatul Culturii

12.00

START Cursa persoanelor cu handicap
susținută de Primăria Iași de la Palatul
Culturii

13.00

START Orientare sportivă Clinicile Dentare Dr.
Leahu de la Palatul Culturii

15.00

Festivitatea de premiere la probele de
duminică și festival general va avea loc la
Palatul Culturii

Atmosfera din timpul festivalului va fi întreținută de
DJ Cătălin Sănătescu care ne va ține la curent cu
ultimele informații legate de eveniment.

INFORMAȚII RIDICARE KIT-URI
Pentru ridicarea kitului de participare este necesar să
prezentați actul de identitate și declarația pe proprie
răspundere. 📌 Click aici pentru locație ridicare kit-uri
Declarația poate fi descărcată de aici:
● Declarație adulți
● Declarație pentru Cursa copiilor
SE VOR FACE ÎNSCRIERI LA FAȚA LOCULUI, LA TOATE
PROBELE SPORTIVE, ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE.
ATENȚIE!
Ridicarea kitului se va face personal doar cu buletinul.
Vă rugăm să nu insistați să luați kitul dacă nu sunteți
participantul înscris!

KITUL DE PARTICIPARE ȘI BENEFICII
Un kit de participare bogat, care conține:
- Tricou tehnic personalizat
- Număr de concurs personalizat
- Un produs energizant Gold Nutrition
- Un bidon pentru hidratare personalizat Impact
- Un voucher cadou în valoare de 600 de lei pentru o
consultație, radiografie dentară, plan de tratament și
igienizare în Dr. Leahu Clinici Dentare
- Rucsac personalizat Moldova Center (doar pentru primii
400 de înscriși la proba de alergare Crosul Moldova
Center)
- Un voucher de la WorldClass care va fi prezent la fiecare
start pentru a susține încălzirea;
- Cronometrare individuală;
- Puncte de susținere unde se vor putea consuma apă,
băutură energizantă, fructe etc.;
- Trasee marcate și amenajate;
- Revitalizare în zona de Start/Sosire;
- Clasament online și diplomă electronică;
- Medalie de finisher pentru toți cei care termină cursele
în timpul indicat;

KITUL DE PARTICIPARE ȘI BENEFICII
- trofeul PENTASPORT pentru cei care termină cele 5
probe
- Ambulanță;
- Albume foto cu fiecare participant cu identificare
facială
- Sistem de sonorizare
- Premii în bani pentru primele 3 locuri (masculin și
feminin) și premii în produse pentru
categorii.
Alte beneficii:
3 workshopuri cu intrare gratuită (alergare, MTB,
orientare) ținute de sportivi profesioniști, pentru a învăța
cât mai multe în aceste zile de Festival, proiectii de film și
multe alte surprize.

TROFEUL PENTASPORT

ȘEDINȚA TEHNICĂ
Ședința tehnică se va desfășura la Amfiteatrul Palas,
vineri, orele 18.00 și va și live pe pagina de Facebook
Festivalul Sporturilor.
Aceasta va fi susținută de către Silviu Bălan. Veți avea
posibilitatea să puneți întrebări și să cereți informații
suplimentare atât live la fața locului cât și prin intermediul
secțiunii de comentarii.

TIMPI LIMITĂ
• 2 ore - Alergare pe Potecă - Traseu Scurt Doraly Mall - 10
km cu + 250 m diferență de nivel
• 3 ore 30 - Alergare pe Potecă - Traseu Lung Palace Mall 20 km cu +400 m diferență de nivel ( timp limită
intermediar 1 oră 45 la kilometrul 9)
• 3 ore 30 - Ciclism Montan Wink - 25 km cu +700
diferență de nivel
• 2 ore - Cursa cu Obstacole Greenfield Copou - 7 km
• 2 ore - Alergare pe Șosea - Crosul Moldova Center - 10
km cu +100 m diferență de nivel
Pe cei care vor participa la mai multe probe îi încurajăm
să recitească GHIDUL MULTISPORT

ECHIPAMENT RECOMANDAT /
OBLIGATORIU
Pentru probele de alergare de potecă, asfalt, cursa cu
obstacole și orientare sportivă este important să aveți
pantofi sport destinați alergării pe potecă / asfalt după
caz, bentiță/șapcă, borsetă/rucsac, bidon cu apă.
La proba de ciclism este obligatoriu să aveți:
• Mountain Bike, cu roți de minim 26 inch
• Cască omologată - purtată pe cap pe tot parcusul
concursului. Lipsa purtării căștii duce automat la
descalificare și imposibilitate de luat startul.
• Kit de pană
• Mănuși bicicletă
LA TOATE PROBELE ESTE OBLIGATORIU SĂ PURTAȚI NUMĂRUL
DE CONCURS și acesta să fie vizibil de către voluntarii de
pe traseu astfel încât să fiți direcționați în direcția bună.

VREMEA
Vremea se anunță foarte însorită și călduroasă, cu
temperaturi de 28-30 grade celsius.
Vă recomandăm să puneți accentul pe hidratare.
Mai multe detalii despre vreme găsiți aici.

NUMĂRUL DE CONCURS
Fiind un festival cu mai multe probe, vor exista mai multe
numere de concurs și anume trei tipuri:
Un număr de concurs fără cip pentru probele:
- alergare pe potecă scurt și lung, cursa cu obstacole și
orientare, aceste probe cronometrate de Time-it.ro
*La Proba de Orientare, se va folosi un cip reutilizabil, pe
care îl veți primi la start și îl veți returna la finish.

- Un număr de concurs fără cip
pentru proba de ciclism
montan, cronometrată de
Time-it.ro
- Un număr de concurs cu cip
pentru proba de alergare pe
asfalt, cronometrată de Bibchip.ro

NUMĂRUL DE CONCURS
Un număr de concurs
fără cip pentru Cursa
Copiilor
Un număr de concurs
fără cip pentru proba
persoanelor cu handicap

Atenție la alegerea numărului de concurs pentru proba
respectivă.
Participarea la o probă cu un alt număr decât cel dedicat,
duce la descalificare.
Numărul de concurs trebuie să fie atașat de echipament și
în mod obligatoriu trebuie să fie vizibil pe partea din față
a concurentului pe toată perioada concursului sau pe
ghidon în cazul ciclismului.
Clasamentul va fi afișat în timp real online.

VEZI CLASAMENT

TRASEELE
Festivalului Sporturilor Iași
Descrierea actualizată a traseelor se găsește pe site în
rubrica Probe, iar la rubrica Cursa cu obstacole se
regăsește și descrierea amănunțită a obstacolelor.
Traseele vor fi descrise și la ședinta tehnică, iar cele mai
importante informații sau noutăți vor fi transmise la
starturile probelor, printr-un scurt briefing.
Toate traseele sunt curățate în măsura posibilităților și
sunt marcate cu bandă Festivalul Sporturilor - Eveniment
cu Impact și Greenfield Copou. Dacă nu vedeți banda de
semnalizare timp de 2 minute, vă rugăm să vă întoarceți
și să căutați direcția semnalizată de la ultimul punct
cunoscut.
În cazul în care nu mai întâlniți marcaj pe mai mult de
150-200 metri, vă aflați cu siguranță în afara traseului de
alergare, iar cea mai bună soluție este să reveniți în
traseu întorcându-vă prin același loc până când dați de
marcaj și să continuați alergarea de acolo pe traseul
marcat în direcția corectă a sensului de alergare.

TRASEELE
Festivalului Sporturilor Iași

ZONA FESTIVALULUI
Pe perioada festivalului vor fi două zone de start pentru
probele sportive:
• Sâmbătă, 16 iulie - la Parcul Expoziției
• Duminică, 17 iulie - la Palatul Culturii
Iată ce puteți găsi în zonele de festival start/finish:
GARDEROBA: este amplasată în apropierea porții de start.
Intrucât spatiul este limitat, recomandăm participanților
să fie înțelegători în cazul în care va fi aglomerat și să
găsească alternative pentru depozitare
haine/echipament (mașina personală). Cei care vor
participa la toate probele își vor putea lăsa bicicletele pe
parcursul celorlalte probe decât cea de ciclism.
SERVICE-UL DE BICICLETE: Prietenii de la Johnny’s Bike
Shop Iași vor fi prezenți pentru a oferi asistență înainte de
startul probei de ciclism, în Parcul Expoziției.
TOALETE: Sâmbătă toaletele cele mai apropiate sunt cele
de la Stadion iar duminică cele mai apropiate toalete vor
fi cele de la Palas Mall.

ZONA FESTIVALULUI
ÎNCĂLZIREA: Tot înainte de startul fiecărei probe cu câteva
minute veți putea lua parte la încălzirea susținută de
prietenii de la World Class.
PUNCT ALIMENTARE: Veți găsi la punctele de alimentare o
gamă variantă de produse ca: fructe, dulciuri, alimente
sarate, apa plată și isotonic
ZONA SPONSORI ȘI PARTENERI: Veți putea dialoga și
interacționa cu partenerii prezenți la eveniment la
standurile de prezentare ale acestora.
ZONA STANDURI CU PRODUSE: Veți găsi stand cu
energizante Gold Nutrition, stand cu produse Buff, stand
cu fructe si suc natural Livezile Dobrinoiu și stand cu
produse merino Wollona.

ZONA FESTIVALULUI
Pe perioada festivalului vor fi două zone de start pentru
probele sportive:
• Sâmbătă, 16 iulie - la Parcul Expoziției
• Duminică, 17 iulie - la Palatul Culturii

HAI LA FESTIVALUL SPORTURILOR IAȘI
ȘI FII PARTE DIN MIȘCARE!
Începând de astăzi vom fi mai puțin prezenți pe
Facebook, deci nu o să mai putem să vă
răspundem la mesaje sau pe email sau vom
răspunde mai greu, suntem pe teren și punem
la punct ultimele detalii! Mulțumim pentru
înțelegere!
Ne vedem la Iași!
Echipa Festivalul Sporturilor Iași

MAI MULTE INFORMAȚII ȘI DETALII GĂSEȘTI PE SITE

