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REGULAMENTUL OFICIAL 

 
-  

ETAPA 1: 5-6 Martie 2022, OZAKI ARENA, SIBIU 

 
 
 

 
 

 WORLD NINJA ATHLETE 

GAMES”- denumit în continuare EVENIMENTUL - este organizat sub tutela Federației de Sporturi 

UNAA (Asociația Ultimate Ninja Athlete Association din 

Statele Unite ale Americii) în colaborare cu organizațiile afiliate în Federație  entitatea care 

pune la dispoziție locația pentru organizare (Asociația Român  de Sporturi cu Obstacole, ACS 

Ninja Sport, ACS OCR Sport i Sc Optima Driving Srl, în continuare OZAKI Arena) cop, 

promovarea sporturilor cu obstacole în România. 

Evenimentul este recunoscut oficial 

de Federația de Sporturi cu Obstacole 

LOTUL DE NINJA LA CAMPIONATELE EUROPENE DE SPORTURI CU OBSTACOLE DIN ITALIA DIN 

2022. 

evenimentului, denumit în continuare Regulament Oficial

ratuit pe site-ul OCR Romania  

pe pagina de eveniment -  

 

nformeze 

Waiver. Ambele documente sunt 

https://ocr-romania.ro/world -ninja-athlete-games  

 

 

 

Participarea este condi ionat  într-una din organiza iile afiliate 

Federa iei de Sporturi cu Obstacole. n perspectiva promov rii sporturilor cu 

obstacole pentru publicul larg, competi ilor din 

organiza ii  neafilitate F i celor care doresc la participe în mod individual. 

neafiliate/individual). de 10$. 

Taxa de eveniment   

https://www.ultimateninja.net/about/
https://ocreuropeanchampionships.org/
https://ocreuropeanchampionships.org/
https://ocr-romania.ro/world-ninja-athlete-games
https://ocr-romania.ro/world-ninja-athlete-games
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Sporturi cu Obstacole. 

Federația aici. 

 

i la eveniment este limitat la 200 de persoane.  

-primul servit. 

 

 

Evenimentul va avea loc în perioada 5-6 Martie 2022 

ției este: Str. Râului, Nr.30, Sibiu, România.    

5 martie este 9:00  19:00.  

 martie este 9:00  

18:00.  

 
 

 

 

Organizatorii  

-  

- 

materiale explozive sau incendiare, substa -lacrimogene sau cu efect paralizant ori alte 

evenimentului;  

- 

țarea social

 

-  

- are privind protecția datelor personale transmise de 

participan i.  

- 

de SARS-COV2.  

- erderea obiectelor 

personale ale participanților;  

 
 
-  

- imentare care pot 

 

mailto:romania@worldobstacle.org?subject=Informații%20afiliere%20-%20WNAG2022
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- 

acestuia;  

- pandemiei 

de SARS-COV2. 

ț  

- 

participarea unei 

persoane la eveniment; 

- 

continuarea traseului unei p

 

- 

alcoolice, arme de -lacrimogene 

 

- 

amenajate de organizatori;  

- 

 

 ii privind accesul în zona de concurs 

 

entului, organizatorii vor anunța concurenț

prin email, cu minim 48 de ore înainte de competiț  5 

martie 9:00-9:50).  de valul de start 

  

circumstanțelor extraordinar ția nu se pot admite excepții. 

 

 20. 

 

Înainte de ridicarea kitului, concurenții vor preda declaraț

COVID, nu au avut contact direct cu o persoana diagnost

ților care trebuie 
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imposibilitatea - par iale sau integrale - 

a sumei achitate la înscriere. 

Circuitul de acces pentru ridicarea kiturilor (circuit cu sens unic, compus din circuit intrare/circuit 

minim contactul dintre persoane aflate în loca ie. Nerespectarea marcajelor i/sau a circuitelor 

țial , pentru costul înscrierii.  

 

Singura excep e te un 

minor. Nerespectarea regulilor de distanțare social   sine eliminarea din competiție 

țial , pentru costul înscrierii. 

 

ie î

 tot perimetrul delimitat de organizatori. Singura 

excep iei. 

Dup  parcurgerea traseului, acesta va repozi masca de 

protec ie. Este interzis

reînscriere) ie în zona de 

ție (warm-up). Nerespectarea regulilor în cee

ț ț

țial , pentru costul înscrierii. 

Zona de warm- ie. Este 

- ilor de pe traseu deoarece duce la 

supra-aglomerare.  

 
6. Descrierea evenimentului 

 

World Ninja Athete Games 2022 este o competiție de Sporturi cu O

 în 60 de locații din 21 de ț ri. Toate locațiile vor folosi 

  UNAA.  

 

7. Mecanismul de înscriere, taxa de participare iei 

https://www.ultimateninja.net/schedule/
https://www.ultimateninja.net/
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Înscrierea 

Înscrierea se face completând formularul online de pe site-ul OCR Romania.  

 
Taxa de participare  

Pentru a putea participa la acest evenim participare.  

Opțiunile de înscriere la eveniment sunt:  

 

Opțiuni de înscriere pentru copii: 

 

- Copii din cluburi afiliate = 

al înscrierii) 

 

Copii din cluburi neafiliate 

- Copii sub 7 ani = 

înscrierii) 

- Copii sub 7 ani + tricou oficial WNAG = 

din costul total al înscrierii) 

- Copii sub 9 ani = 

înscrierii) 

- Copii sub 9 ani + tricou oficial WNAG = 130 lei (25$+ taxa de 

din costul total al înscrierii) 

- Copii sub 11 ani = 

înscrierii) 

- Copii sub 11 ani + tricou oficial WNAG =  de UNAA 

din costul total al înscrierii) 

- Copii sub 13 ani = 

înscrierii) 

- Copii sub 13 ani + tricou oficial WNAG = 

din costul total al înscrierii) 

- Copii sub 15 ani = 

înscrierii) 

- Copii sub 15 ani + tricou oficial WNAG = 

din costul total al înscrierii) 

https://ocr-romania.ro/world-ninja-challenge-2021/
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Opțiuni de înscriere pentru adulți: 

 

Adulți (cluburi afiliate)= 130 lei (25$+ taxa de 5$/concurent perceput  de UNAA din costul total al 
înscrierii) 

 

Adulți (cluburi afiliate) + tricou oficial WNAG = 170 lei (35$+ taxa de 5$/concurent perceput  de 
UNAA din costul total al înscrierii) 

 

Adulți (cluburi neafiliate/individual) = 170 lei (35$+ taxa de 5$/concurent perceput  de UNAA din 
costul total al înscrierii) 

 

Adulți (cluburi neafiliate/individual) + tricou oficial WNAG = 210 lei 45$+ taxa de 5$/concurent 
. 

 

în scris 

  februarie 2022

un alt concurent.  

 
 

Fiecare participant care s-a înscris la eveniment va primi ulterior un e-mail de confirmare din 

de pe site-ul ocr-romania.ro ții corespunz toare. E-mailul va 

informațiile necesare legate de participare.  

 

Kitul de participare  

Participanții care s-au ți pentru participare în cadrul evenimentului 

25 februarie 2022 țiți s  primeasc  un kit de participare.  

de startul seriei concurentului. Kiturile neridicate în perioada anunțat  se vor pierde. Kiturile nu 

vor putea fi solicitate prin po t  sau alt  form  de curierat. 

 
 

edinț ț

sistemului de punctaj internațional folosit (UNAA),  exclusiv online, joi 3 martie 

2022, în intervalul orar 19-20. Link-ul de login va fi pus la dispoziția concurenților cu minim 24 de 

ore înainte de data menț  

 
 Sâm  martie (Exclusiv curse copii) 

08:00  deschiderea evenimentului  

https://ocr-romania.ro/world-ninja-athlete-games
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08:00  09:00   

09:00  16:50  start serii competi ionale 

18:00  18:30   

19:00 - încheierea evenimentului  

 

Programul   martie  

08:00  deschiderea evenimentului  

08:00  09:00   

09:00  15:50  start serii competi ionale 

17:00  17:30   

18:00 - încheierea evenimentului  

 

 

 

ele din cadrul Campionatul de Sporturi cu 

Obstacole este de 6 ani.     Ianuarie 

2022    

 

 

 UNAA: 

 
● 6-7 ani B ieți (U7) 
● 6-7 ani Fete (U7) 
● 8- ți (U9) 
● 8-9 ani Fete (U9) 

● 10- ți (U11) 
● 10-11 ani Fete (U11) 

● 12- ți (U13) 
● 12-13 ani Fete (U13) 
● 14- ți (U15) 
● 14-15 ani Fete (U15) 
● Amatori Masculin 
● Amatori Feminin 
● Pro Masculin 
● Pro Feminin 
● Peste 40 Masculin 
● Peste 40 Feminin
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9. Descrierea traseelor cu obstacole 

Acesta este un traseu ninja de anduranț . . 

 
Traseu cu obstacole       

Nr.crt Puncte Obstacol Descriere 
1 1    - 122cm din colt în colț  5 metri de la primul la ultimul 
2 2 Echilibru țeav  Echilibru pe Țeav  PVC de 12cm diametru, 

 se ruleaz  de distanța de  2m 

3 1 Inele Inele distanțate la 183cm. 18,3 m de la primul la ultimul          

4 2 Peg board  
5 1 Frângie Frângie 4,5m      

6 1 Alergare Alergare 30m   
7 1    - 122cm din colt în colț  5 metri de la primul la ultimul 

8 1   
9 2 Prize Prize (bile)  Grips   120cm între, distanța total  12m 

10 2 Lache Lache  120cm între, distanța total  ~12m (10 lache-uri)    
11 1 Frângie Frângie 4,5m      

12 1 Alergare Alergare 30m   

13 1    - 122cm din colt în colț  5 metri de la primul la ultimul 

14 2 Echilibru țeav  Echilibru pe Țeav  PVC de 12cm diametru, 
 se ruleaz  de distanța de  2m 

15 2 Cliffhanger Cliff Hanger  488cm 

16 1 Inele Inele distanțate la 183cm. 18,3 m de la primul la ultimul          

17 1 Frângie Frângie 4,5m      

18 1 Alergare Alergare 30m   

 

Traseu cu obstacole  COPII  U12   

 
Nr.crt Puncte Obstacol Descriere 

1 1    - 90 cm din colt în colț  5 metri de la primul la ultimul 

2 2 Echilibru țeav  Echilibru pe Țeav  PVC de 10-12cm diametru, 
 se ruleaz  de distanța de  120 cm 

3 1 Inele Inele distanțate la 183cm. 10m de la primul la ultimul           
4 2 Peg board  
5 1 Frângie Frângie 3,5m   (2,5m pentru U7)   

6 1 Alergare Alergare 30m   

7 1    - 90 cm din colt în colț  5 metri de la primul la ultimul 

8 1   
9 2 Prize Prize (bile)  Grips   120cm între, distanța total  6m 
10 2 Lache Lache de  120cm între, distanța total  ~6 m (5 lache-uri)    

U7 pot sari peste acest obstacol -  se acord  punctele 

11 1 Frângie Frângie 3,5m   (2,5m pentru U7)   

12 1 Alergare Alergare 30m   

13 1    - 90 cm din colt în colț  5 metri de la primul la ultimul 
14 2 Echilibru țeav  Echilibru pe Țeav  PVC de 10-12cm diametru, 

 se ruleaz  de distanța de  120 cm 

15 2 Cliffhanger Cliff Hanger  3,5m 

16 1 Inele Inele distanțate la 183cm. 10m de la primul la ultimul          

17 1 Frângie Frângie 3,5m   (2,5m pentru U7)   
18 1 Alergare Alergare 30m   

 

10. Sistemul de punctare (scoring) 

 
Obiectivul competiț -un timp cât mai scurt. 

Vor exista maxim 3  , cursa sportivului se încheie. Sportivii 

  

Timpul final este cel de la ultimul obstacole completat integral sau parțial. 
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Obstacolele se împart  complexe. Trecerea cu succes de fiecare 

ți în dou , câte un punct pentru fiecare etap  delimitat  prin 

 

Competiția va fi arbitrat  de: un arbitru i doi asistenți.  Pentru managementul punctajelor 

se va folosi aplicaț Ninja Master Scoring System www.ninjamasterapp.com 

Scorul final este determinat de 2 variabile -a parcurs 

traseul. Punctele au prioritate la determinarea punctajului final, timpul fiind o a doua 

prioritate. Cele mai multe puncte cu cel mai rapid timp . 

toate acestea în mod automat.  

Top-ul pentru cele mai bune organizatoare este determinat de rezultatul  celor mai buni 3 

sportivi  (indiferent de unde provine de fapt acel 

sportiv);  alegerea lor de sal  este factor determinant. În cazul unei punctaj egal, defalcarea se 

va face astfel: 

1. Cele mai multe medalii de aur 

este tot egalitate, cele mai multe medalii de argint 

tot  

 

În sezonul 2022 nu se va mai oferi posibilitatea de reîncercare/RETRY pe obstacole.  

Toți sportivii vor începe din locul desemnat de abordare a fiec rui obstacol (ex. trambulin ; 

Sistemul de avansare pe traseu este: Start - Completare 

obstacol parțial sau integral - finish obstacol sau ratare   

 

Timpul maxim alocat/concurent este de 10 minute

înainte de expirarea timpului alocat, timpul luat în considerare va fi cel de la ultimul obstacol 

completat.  

nite vor cere proba 

video pentru departajare.  

11. Premii  UNAA 
 
Premii naționale 

 
Cele mai ți vor fi premiate ția de Sporturi cu 

Obstacole cu plachete aurite. 

 

http://www.ninjamasterapp.com/
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Premii UNAA 

grupe de premii: 

 

Premii pentru primii 3 sportivi din fiecare categorie din lume 

1. Locul I  Medalia de Aur 

2. Locul 2- Medalia de Argint 

3. Locul 3- Medalia de Bronz 

 

   

1. Locul 1 -  Gold -  50% din fondul de premii. 

2. Locul 2 -  Silver- 30% din fondul de premii. 

3. Locul 3 -  Bronze - 20% din fondul de premii. 

 

UNAA cel mai bun timp 

Athlete Games 2022. 

 
12. Conformarea la regulamentul FISO  
 
Competi ia se desf oar  în conformitate cu regulile generale pentru organizarea 

competițiilor FISO. Participanții trebuie s  aib  o atitudine politicoas , amabil  i sportiv  unul 

faț  de cel ție sau comportament necorespunz tor 

ție.  

Participanții se oblig  s  se conformeze .  

 

13. Parcarea la eveniment 
 

țe pe harta de mai jos.  

 

https://www.worldobstacle.org/competition-rules/
https://www.worldobstacle.org/competition-rules/
https://www.worldobstacle.org/code-of-ethics/
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14.  

 

intre în baza de date a organizatorului. Participanților la concurs le sunt garantate drepturile 

prev  special cele cu privire la:  

- dreptul de acces la date ține de la 

organizator, la cerere i în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului c  

datele care îi privesc sunt sau nu sunt  

- dreptul de opoziție potrivit c ruia persoana vizat  are dreptul de a se opune în orice 

moment, din motive întemeiate i legitime legate de situația sa particular , ca datele care o 

vizeaz  ția cazurilor în care exist  dispoziții legale 

contrare;  

- dreptul de intervenție asupra datelor potrivit c ruia orice persoan  vizat  are dreptul de a 

obține de la organizator, la cerere i în mod gratuit: (a) d

 țe persoane c rora le-au 

fost dezv luite datele, a oric rei operațiuni efectuate conform lit. (a) sau (b), dac  o 

asemenea notificare nu se dovede te imposibil  sau nu presupune un efort disproporționat 

fa  de interesul legitim care ar putea fi lezat.  

ți, organizatorul va asigura acestuia 

exercitarea oric ruia dintre drepturile prev zute mai sus. 
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Orice litigiu ivit din organizarea evenimentului se va soluționa pe cale amiabil . țile 

nu reu esc s  ajung  

competente din Mun. Cluj-Napoca.  

 

Cluburile afiliate din cadrul Federaț țile comerciale care 
fac parte din organizarea evenimentului:  

Asociația Român  de Sporturi cu Obstacole  

ACS Ninja Sport 

ACS OCR Sport 

Optima Driving Srl 


