Ciclism Amatori

Crosul Petrom
Crosul Petrom
26 septembrie 2010 - Piata Constitutiei

- Pentru fiecare participant la cros, Petrom amenajeaza un metru de pista de biciclete
- 4200 de metri de pista de biciclete au fost realizati in urma editiilor din 2009 si 2008
Duminica, 26 septembrie 2010, va avea loc cea de a V-a editie a Crosului Petrom.
Si in acest an, compania isi mentine promisiunea de a construi un metru de pista de biciclete pentru fiecare participant la
Cros. Astfel, Petrom doreste sa incurajeze responsabilitatea sociala individuala si sa vina in intampinarea iubitorilor de
sport, oferindu-le oportunitatea sa faca miscare in aer liber. "Participantii la Crosul Petrom ne-au ajutat sa construim, in
ultimii 2 ani, mai mult de 4 km de pista de biciclete in Bucuresti. Si pentru ca acest parteneriat s-a dovedit a fi unul de
succes, il vom continua. Speram sa marim numarul traseelor deja amenajate in Parcul Herastrau si parcul Titan si,
pentru asta, asteptam si in acest an un numar cat mai mare de alergatori". Mona Nicolici, CSR Manager Petrom

Anul acesta competitia se va desfasura in jurul Palatului Parlamentului. Traseul este urmatorul: Bulevardul Libertatii,
Calea 13 Septembrie, Strada Izvor, Bulevardul Natiunile Unite, cu sosire pe Bulevardul Libertatii, intersec?ia cu
Bulevardul Unirii. Startul Crosului se va da la ora 11:00, iar concurentii se pot inscrie in Piata Constitutiei, incepand cu
ora 8:30. Categoriile de varsta sunt: juniori (cu doua subcategorii: 10-14 ani si 15-18 ani), seniori (cu trei subcategorii:
19-34 ani, 35-44 ani, 45-59 ani) si veterani (peste 60 de ani).
Premiile oferite constau în 4800 de litri de combustibil la categoriile seniori si veterani (locul I: 300 litri de benzina, locul
II: 200 litri de benzina, locul III: 100 litri de benzina) si cadouri speciale pentru juniori (locul I: biciclet?, locul II: cub de
fitness pentru fete sau set de rachete de tenis pentru baieti, locul III: sistem de antrenament fitness). Tombola din acest
an va asteapta cu 100 de premii surpriza.
Anul acesta am adaugat activitati sportive si demonstratii artistice: escalada, lupte, fitness, ciclism, tenis, baschet,
freestyle football, kangoo jumps, rolling balls.
Parteneri: Carpatina, Fundatia Romana a Inimii, Centrul de Nutritie Sportiva Superfit, Directia pentru Sport si Tineret
Bucuresti, Asociatia Municipala de Atletism, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si Primaria Municipiului
Bucuresti - Directia Invatamant. Partenerii media care sustin proiectul sunt Eva.ro, 1801.ro, Metropotam.ro si
Maraton.info.ro.

Petrom CSR
"Respect pentru Viitor" este un amplu program initiat de Petrom, la inceputul anului 2007, prin care raspundem nevoilor
societatii si mediului inconjurator.
"Respect pentru Viitor" este concretizarea principiilor noastre, care stau la baza dezvoltarii durabile. Credem ca nevoile
prezentului pot fi satisfacute cu respect pentru generatiile viitoare si pentru aceasta am ales sa tratam aspectele legate
de mediu si cele sociale ca parte integranta a conduitei noastre de business.
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