
 

Domnului  Valer Daniel BREAZ, 
Rectorul Universității „1 Decembrie 1918”  Alba Iulia          Alba Iulia, 16 septembrie 2019  
 
Stimate domnule BREAZ, 

Primăria Alba Iulia împreună cu Asociația nonprofit „Sport La Orice Vârstă” organizează, în data 
de 21 septembrie 2019, cea de a 5-a ediție a competiției atletice „ALBA IULIA CITY RACE”, eveniment 
sportiv care va alinia la start pe unii dintre cei mai valoroși atleți ai României, din acest moment. 

Startul acestei competiții va avea loc sâmbătă, 21 septembrie, la ora 10.00, în Piața Cetății din 
Alba Iulia și va alinia circa 800 de sportivi. 

Probele din cadrul competiției sunt următoarele: 
- SEMIMARATON -  pe distanța de 21 km cu o diferență de nivel de 700 m, 

- CROS – pe distanța de 10 km cu o diferență de nivel de 300 m, 

- CROS - pe distanta de 5km, 

- Family Run - pe distanța de 2,7 km (în interiorul șanțurilor cetății) 

- KIDS RACE – destinată copiilor. 
Având în vedere participarea de nivel înalt la această competiție și pentru că dorim ca acest 

eveniment să fie o continuare a succesului înregistrat la edițiile anterioare, la care sprijinul 
dumneavoastră a avut un rol important, vă adresăm invitația de a deveni parteneri ai acestei competiții 
și rugămintea de a sprijini organizarea acestui eveniment și în acest an. 

Sprijinul dumneavoastră se poate materializa prin cooptarea, în echipa de organizare, a 
studenților din cadrul universității, cu precădere a celor de la specializarea Educație Fizică și Sport, care 
doresc să se implice în organizarea acestui eveniment sportiv; 

Pentru detalii suplimentare legate de eveniment, vă stă la dispoziție domnul Radu MILEA, 
directorul competiției, care poate fi contactat la tel. 0735.711.449 și domnul Lucian Al Marii, președinte 
al asociației „Sport la orice vârstă”, care poate fi contactat la 0743.108.088. De asemenea, găsiți detalii 
și pe site-ul oficial al competiției http://albaiulia.cityrace.ro/ sau pe pagina de facebook 
https://www.facebook.com/AlbaIuliaCityRace. 

Mulțumindu-vă pentru disponibilitatea dumneavoastră, vă asigurăm, domnule Rector, de aleasa 

noastră considerație! 

Lucian Al Marii 

Președintele Asociației „Sport la orice vârstă” 
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