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Timișoara City Marathon - Curse reale și virtuale 

 

1. Timișoara City Marathon 2020 – curse reale și virtuale 

 

Clubul sportiv Asociația Alergotura, în 

colaborare cu Universitatea Politehnica 

Timișoara, Primăria Timișoara, Primăria 

Otelec și Primăria Sânmihaiu Român, 

organizează duminică, 25 octombrie 2020, 

cea de-a IV-a ediție a evenimentului sportiv „Timișoara City Marathon”. 

Acesta cuprinde curse de maraton și semimaraton. De asemenea, între 26 octombrie 

2020, ora 0:00 și 1 noiembrie 2020, ora 23:59, vor fi organizate și curse în format virtual, în 

cadrul cărora participanții vor alerga individual, pe distanța aleasă: 5, 10, 21 sau 42 km. 

Data limită pentru înscrieri (pe www.timisoaracitymarathon.ro) este 22 octombrie pentru 

cursele reale și 25 octombrie pentru cele virtuale. 

                    

Pentru data de 25 octombrie, cursa de maraton (42 km) pornește de la Otelec (ora 9:00), 

respectiv semimaratonul (21 km) de la Sânmihaiu Român (ora 10:00), urmându-și cursul pe 

pista de biciclete spre Timișoara, iar apoi un traseu pe malul Begăi, cartierul Fabric și 

http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1584_ro.html
https://www.ziuadevest.ro/timisoara-city-marathon-2020-curse-reale-si-virtuale/
https://www.ziuadevest.ro/timisoara-city-marathon-2020-curse-reale-si-virtuale/
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parcurile timișorene. Linia de finiș va fi pe Stadionul Știința al Universității Politehnica 

Timișoara. 

Organizatorii au luat toate măsurile pentru prevenirea răspândirii Covid-19: reducerea 

numărului de participanți la maxim 100 pentru fiecare cursă, portul obligatoriu al măștii în 

spațiu deschis până la plecarea în cursă și după trecerea liniei de start, starturi individuale 

decalate, măsurarea temperaturii la start, prezența substanțelor dezinfectante, ceremonie 

de premiere fără public, măști de protecție pentru organizatori pe toată durata 

concursului. 

Participanții înscriși care trec linia de sosire, atât la maraton, cât și la semimaraton, precum 

și participanții la cursele individuale virtuale vor primi medalia și tricoul evenimentului. 

 

2. Timișoara City Marathon, curse reale și virtuale 

 

Clubul sportiv Asociația Alergotura, în 

colaborare cu Universitatea Politehnica 

Timișoara, Primăria Timișoara, Primăria 

Otelec și Primăria Sânmihaiu Român, 

organizează duminică, 25 octombrie 2020, 

cea de-a IV-a ediție a evenimentului sportiv 

„Timișoara City Marathon”, ce cuprinde curse de maraton și semimaraton. 

De asemenea, între 26 octombrie 2020, ora 0:00 și 1 noiembrie 2020, ora 23:59, vor fi 

organizate și curse în format virtual, în cadrul cărora participanții vor alerga individual, pe 

distanța aleasă: 5, 10, 21 sau 42 km. Data limită pentru înscrieri pe 

www.timisoaracitymarathon.ro este 22 octombrie pentru cursele reale și 25 octombrie 

pentru cele virtuale. 

https://www.banatulazi.ro/timisoara-city-marathon-curse-reale-si-virtuale/
http://www.timisoaracitymarathon.ro/
https://www.banatulazi.ro/timisoara-city-marathon-curse-reale-si-virtuale/
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Pentru data de 25 octombrie, cursa de maraton (42 km) pornește de la Otelec (ora 9:00), 

respectiv semimaratonul (21 km) de la Sânmihaiu Român (ora 10:00), urmându-și cursul pe 

pista de biciclete spre Timișoara, iar apoi un traseu pe malul Begăi, cartierul Fabric și 

parcurile timișorene. Linia de finiș va fi pe Stadionul Știința al Universității Politehnica 

Timișoara. 

Organizatorii au luat toate măsurile pentru prevenirea răspândirii Covid-19: reducerea 

numărului de participanți la maxim 100 pentru fiecare cursă, portul obligatoriu al măștii în 

spațiu deschis până la plecarea în cursă și după trecerea liniei de start, starturi indiduale 

decalate, măsurarea temperaturii la start, prezența substanțelor dezinfectante, ceremonie 

de premiere fără public, măști de protecție pentru organizatori pe toată durata 

concursului. 

Participanții înscriși care trec linia de sosire, atât la maraton, cât și la semimaraton, precum 

și participanții la cursele individuale virtuale vor primi medalia și tricoul evenimentului. 

 

3. Timișoara City Marathon, curse reale și virtuale 

 

Clubul sportiv Asociația Alergotura, în 

colaborare cu Universitatea Politehnica 

Timișoara, Primăria Timișoara, Primăria 

Otelec și Primăria Sânmihaiu Român, 

organizează duminică, 25 octombrie 2020, cea de-a IV-a ediție a evenimentului sportiv 

„Timișoara City Marathon”, ce cuprinde curse de maraton și semimaraton. 

 

 

 

https://www.timis24.ro/timisoara-city-marathon-curse-reale-si-virtuale/
https://www.timis24.ro/timisoara-city-marathon-curse-reale-si-virtuale/
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4.Timişoara City Marathon. Curse reale şi virtuale 

 

Clubul sportiv Asociația Alergotura, în colaborare cu 

Universitatea Politehnica Timişoara, Primăria 

Timişoara, Primăria Otelec şi Primăria Sânmihaiu 

Român, organizează duminică, 25 octombrie 2020, cea 

de-a IV-a ediție a evenimentului sportiv "Timişoara City 

Marathon", ce cuprinde curse de maraton şi semimaraton. 

 

De asemenea, între 26 octombrie 2020, ora 0:00 şi 1 noiembrie 2020, ora 23:59, vor fi 

organizate şi curse în format virtual, în cadrul cărora participanții vor alerga individual, pe 

distanța aleasă: 5, 10, 21 sau 42 km. Data limită pentru înscrieri (pe 

www.timisoaracitymarathon.ro) este 22 octombrie pentru cursele reale şi 25 octombrie 

pentru cele virtuale. 

 

Pentru data de 25 octombrie, cursa de maraton (42 km) porneşte de la Otelec (ora 9:00), 

respectiv semimaratonul (21 km) de la Sânmihaiu Român (ora 10:00), urmându-şi cursul pe 

pista de biciclete spre Timişoara, iar apoi un traseu pe malul Begăi, cartierul Fabric şi 

parcurile timişorene. Linia de finiş va fi pe Stadionul Ştiința al Universității Politehnica 

Timişoara. 

 

Organizatorii au luat toate măsurile pentru prevenirea răspândirii Covid-19: reducerea 

numărului de participanți la maxim 100 pentru fiecare cursă, portul obligatoriu al măştii în 

spațiu deschis până la plecarea în cursă şi după trecerea liniei de start, starturi individuale 

decalate, măsurarea temperaturii la start, prezența substanțelor dezinfectante, ceremonie 

de premiere fără public, măşti de protecție pentru organizatori pe toată durata 

concursului. 

 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/10/22/comunicat-de-presa-universitatea-politehnica-timisoara--595416
https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/10/22/comunicat-de-presa-universitatea-politehnica-timisoara--595416
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Participanții înscrişi care trec linia de sosire, atât la maraton, cât şi la semimaraton, precum 

şi participanții la cursele individuale virtuale vor primi medalia şi tricoul evenimentului. 

 

5. Timisoara City Marathon 2020 - curse reale si virtuale 

 

Clubul sportiv Asociatia Alergotura, in 

colaborare cu Universitatea Politehnica 

Timisoara, Primaria Timisoara, Primaria 

Otelec si Primaria Sanmihaiu Roman, 

organizeaza duminica, 25 octombrie 2020, 

cea de-a IV-a editie a evenimentului sportiv "Timisoara City Marathon". 

Acesta cuprinde curse de maraton si semimaraton. De asemenea, intre 26 octombrie 2020, 

ora 0:00 si 1 noiembrie 2020, ora 23:59, vor fi organizate si curse in format virtual, in cadrul 

carora participantii vor alerga individual. 

 

6.  Timișoara City Marathon 2020 – curse reale și virtuale 

 

Clubul sportiv Asociația Alergotura, în 

colaborare cu Universitatea Politehnica 

Timișoara, Primăria Timișoara, 

Primăria Otelec și Primăria Sânmihaiu 

Român, organizează duminică, 25 

octombrie 2020, cea de-a IV-a ediție a evenimentului sportiv „Timișoara City Marathon”. 

Acesta cuprinde curse de maraton și semimaraton. De asemenea, între 26 octombrie 

2020, ora 0:00 și 1 noiembrie 2020, ora 23:59, vor fi organizate și curse în format virtual. 

 

https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-business/timisoara-city-marathon-2020-curse-reale-si-virtuale-8277002
https://stiripebune.news/2020/10/22/timisoara-city-marathon-2020-curse-reale-si-virtuale/
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-business/timisoara-city-marathon-2020-curse-reale-si-virtuale-8277002
https://stiripebune.news/2020/10/22/timisoara-city-marathon-2020-curse-reale-si-virtuale/
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7. Timișoara City Marathon – Curse reale și virtuale 

 

Clubul sportiv Asociația Alergotura, în 

colaborare cu Universitatea Politehnica 

Timișoara, Primăria Timișoara, Primăria 

Otelec și Primăria Sânmihaiu Român, 

organizează duminică, 25 octombrie 2020, cea de-a IV-a ediție a evenimentului sportiv 

„Timișoara City Marathon”, ce cuprinde curse de maraton și semimaraton. De asemenea, 

între 26 octombrie 2020, ora 0:00 și 1 noiembrie 2020, ora 23:59, vor fi organizate și curse 

în format virtual, în cadrul cărora participanții vor alerga individual, pe distanța aleasă: 5, 

10, 21 sau 42 km. Data limită pentru înscrieri (pe www.timisoaracitymarathon.ro) este 22 

octombrie pentru cursele reale și 25 octombrie pentru cele virtuale. 

Pentru data de 25 octombrie, cursa de maraton (42 km) pornește de la Otelec (ora 9:00), 

respectiv semimaratonul (21 km) de la Sânmihaiu Român (ora 10:00), urmându-și cursul pe 

pista de biciclete spre Timișoara, iar apoi un traseu pe malul Begăi, cartierul Fabric și 

parcurile timișorene. Linia de finiș va fi pe Stadionul Știința al Universității Politehnica 

Timișoara. 

Organizatorii au luat toate măsurile pentru prevenirea răspândirii Covid-19: reducerea 

numărului de participanți la maxim 100 pentru fiecare cursă, portul obligatoriu al măștii în 

spațiu deschis până la plecarea în cursă și după trecerea liniei de start, starturi indiduale 

decalate, măsurarea temperaturii la start, prezența substanțelor dezinfectante, ceremonie 

de premiere fără public, măști de protecție pentru organizatori pe toată durata 

concursului. 

 

https://oficialmedia.com/timisoara-city-marathon-curse-reale-si-virtuale/
https://oficialmedia.com/timisoara-city-marathon-curse-reale-si-virtuale/
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Participanții înscriși care trec linia de sosire, atât la maraton, cât și la semimaraton, precum 

și participanții la cursele individuale virtuale vor primi medalia și tricoul evenimentului. 

  

8.  Timișoara City Maraton 2020: curse virtuale și în natură, cu respectarea 

normelor impuse de autorități 

Cea de-a IV-a ediție a evenimentului 

sportiv „Timișoara City Maraton” 

începe duminică, 26 octombrie. 

Organizatorii au propus două curse în 

aer liber, dar și unele virtuale, pe 

distanțe diferite. Înscrierile au loc până în 22 octombrie pentru cursele reale și până în 25 

octombrie pentru cele virtuale. 

Duminică se desfășoară două curse: maraton de 42 de kilometri, care pornește de la 

Otelec, la ora 9.00, și semimaratonul de 21 km, cu start de la Sânmihaiu Român, de la 

10.00. Turele de maraton, respectiv semimaraton, își vor urma cursul pe pista de biciclete 

spre Timișoara, iar apoi pe un traseu pe malul râului Bega, cartierul Fabric și parcurile din 

Timișoara. Cursele se vor încheia pe Stadionul Știința al Universității Politehnica. 

De asemenea, din 26 octombrie, de la ora 0:00, și până în 1 noiembrie, la ora 23:59, vor fi 

organizate și curse în format virtual, în cadrul cărora participanții vor alerga individual, pe 

distanța aleasă de 5, 10, 21 sau 42 de kilometri. 

https://expressdebanat.ro/timisoara-city-maraton-2020-curse-virtuale-si-in-natura-cu-respectarea-normelor-impuse-de-autoritati/
https://expressdebanat.ro/timisoara-city-maraton-2020-curse-virtuale-si-in-natura-cu-respectarea-normelor-impuse-de-autoritati/
https://timisoaracitymarathon.ro/?fbclid=IwAR2lVKBzUNGaoayFUh6bHdm33q0n791dAxQt8t49yJWE-XBT49CHZo2qn3A
https://expressdebanat.ro/timisoara-city-maraton-2020-curse-virtuale-si-in-natura-cu-respectarea-normelor-impuse-de-autoritati/
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Maratonul se ține fără spectatori și vor putea participa cel mult 100 de persoane în fiecare 

cursă, conform normelor impuse în timp de pandemie. Participanții vor fi răsplătiți în 

cadrul unei ceremonii unde vor primi medalia și tricoul evenimentului. 

 

9. Timișoara City Marathon dă startul la curse reale și virtuale 

  

Duminică, 25 octombrie 2020, va 

avea loc cea de-a IV-a ediție a 

evenimentului sportiv „Timișoara City 

Marathon”, ce cuprinde curse de 

maraton și semimaraton. De 

asemenea, între 26 octombrie 2020, 

ora 0:00 și 1 noiembrie 2020, ora 23:59, vor fi organizate și curse în format virtual, în cadrul 

cărora participanții vor alerga individual, pe distanța aleasă: 5, 10, 21 sau 42 km. Data 

limită pentru înscrieri (pe www.timisoaracitymarathon.ro) este 22 octombrie pentru 

cursele reale și 25 octombrie pentru cele virtuale. 

Pentru data de 25 octombrie, cursa de maraton (42 km) pornește de la Otelec (ora 9), 

respectiv semimaratonul (21 km) de la Sânmihaiu Român (ora 10), urmându-și cursul pe 

pista de biciclete spre Timișoara, iar apoi un traseu pe malul Begăi, cartierul Fabric și 

parcurile timișorene. Linia de finiș va fi pe Stadionul Știința al Universității Politehnica 

Timișoara. 

Organizatorii au luat toate măsurile pentru prevenirea răspândirii Covid-19: reducerea 

numărului de participanți la maxim 100 pentru fiecare cursă, portul obligatoriu al măștii în 

spațiu deschis până la plecarea în cursă și după trecerea liniei de start, starturi individuale 

decalate, măsurarea temperaturii la start, prezența substanțelor dezinfectante, ceremonie 

de premiere fără public, măști de protecție pentru organizatori pe toată durata 

concursului. 

https://www.ziarultimisoara.ro/actualitate/6564-timisoara-city-marathon-da-startul-la-curse-reale-si-virtuale
https://www.ziarultimisoara.ro/actualitate/6564-timisoara-city-marathon-da-startul-la-curse-reale-si-virtuale
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Participanții înscriși care trec linia de sosire, atât la maraton, cât și la semimaraton, precum 

și participanții la cursele individuale virtuale vor primi medalia și tricoul evenimentului. 

Clubul sportiv Asociația Alergotura, în colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara, 

Timișoara City Marathon este organizat de Primăria Timișoara, Primăria Otelec și Primăria 

Sânmihaiu Român. (I.N.) 

 

10.  Maraton în vremea coronavirusului. Iubitorii de alergat sunt așteptați 

la o nouă ediție a „Timișoara City Marathon” 

 

Clubul sportiv Asociația 

Alergotura, în colaborare 

cu Universitatea 

Politehnica Timișoara, 

primăriile Timișoara, 

Otelec și Sânmihaiu 

Român, organizează a patra ediție a maratonului sportiv „Timișoara City Marathon”. 

Cursa are loc duminică, 25 octombrie. De asemenea, între 26 octombrie, ora 0, și 1 noiembrie, ora 23,59, vor fi 

organizate și curse în format virtual, în cadrul cărora participanții vor alerga individual, pe distanța aleasă: 5, 10, 

21 sau 42 km. Evenimentul sportiv va cuprinde curse de maraton și semimaraton, iar data limită pentru înscrieri 

este 22 octombrie pentru cursele reale și 25 octombrie pentru cele virtuale. 

Cursa de maraton de duminică (42 km) va porni de la Otelec (ora 9), în timp ce semimaratonul (21 km) de la 

Sânmihaiu Român (ora 10), își va urma cursul pe pista de biciclete spre Timișoara, iar apoi pe un traseu pe malul 

Begăi, cartierul Fabric și parcurile timișorene. Linia de finiș va fi pe Stadionul Știința al Universității Politehnica 

Timișoara. 

Organizatorii „Timișoara City Marathon” spun că au luat toate măsurile pentru prevenirea răspândirii Covid-19: 

reducerea numărului de participanți la maxim 100 pentru fiecare cursă, portul obligatoriu al măștii în spațiu 

deschis până la plecarea în cursă și după trecerea liniei de start, starturi indiduale decalate, măsurarea 

http://stiridetimisoara.ro/maraton-in-vremea-coronavirusului-iubitorii-de-alergat-sunt-asteptati-la-o-noua-editie-a-timisoara-city-marathon18653_18653.html
http://stiridetimisoara.ro/maraton-in-vremea-coronavirusului-iubitorii-de-alergat-sunt-asteptati-la-o-noua-editie-a-timisoara-city-marathon18653_18653.html
http://www.timisoaracitymarathon.ro/
http://stiridetimisoara.ro/maraton-in-vremea-coronavirusului-iubitorii-de-alergat-sunt-asteptati-la-o-noua-editie-a-timisoara-city-marathon18653_18653.html
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temperaturii la start, prezența substanțelor dezinfectante, ceremonie de premiere fără public, măști de protecție 

pentru organizatori pe toată durata concursului. 

Participanții înscriși care vor trece linia de sosire, atât la maraton, cât și la semimaraton, precum și participanții 

la cursele individuale virtuale vor primi medalia și tricoul evenimentului. 

 

11. Deși suntem în plină pandemie, duminică e programat Timișoara City 
Marathon 

 

Duminică, alergătorii vor concura din nou 

la ediția a IV-a a Timișoara City Marathon. 

Evenimentul sportiv cuprinde curse de 

maraton și semimaraton, iar în acest an 

sunt programate și curse în format virtual. 

Cursa de maraton ia startul în acest an de la Otelec la ora 9, iar semimaratonul începe de la 

Sânmihaiu Român, la ora 10. Alergătorii vor fugi pe pista de biciclete turistică, apoi pe 

malul Begăi. Traseul îi va duce în cartierul Fabric și în parcurile timișoseme, iar finish-ul va 

fi la Stadionul Știința. De asemenea, în acest an, între 26 octombrie 2020, ora 0:00 și 1 

noiembrie 2020, ora 23:59, vor fi organizate și curse în format virtual. participanții pot 

alerga de acasă pe distanța aleasă de 5 km, 10 km, 21 de km sau 42 de km. Dacă înscrierile 

la cursele reale s-au închis joi, la cele virtuale, înscrierile sunt deschise până la data de 25 

octombrie. 

În acest an, organizatorii de la Clubul Sportiv Alergotura au luat mai multe măsuri de 

prevenire a răspândirii infecției cu coronavirus. Astfel, numărul total de participanți a fost 

limitat la 100. Masca va fi obligatorie în spațiul deschis până la start și după finish. Startul s 

eva lua decalat, iar tuturor participanților li se va lua temperatura. Organizatorii pun la 

dispoziție dezinfectant și măști, iar ceremonia de premiere va fi una fără public. Toși 

participanții care trec linia de finish vor primi medalii și tricou cu evenimentul. 

http://timisplus.ro/?p=56095
http://timisplus.ro/?p=56095
http://timisplus.ro/?p=56095

