FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CICLISM
ASOCIAŢIA JUDEŢENĂ DE CICLISM CLUJ
CLUBUL SPORTIV VOINŢA CLUJ

GHID – TEHNIC
CUPA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI DE C/ J / U23 / Elite / Master / Amatori ETAPA I
TURUL CICLIST AL CLUJULUI & TROFEUL ARDEALUL

4 - 6 septembrie 2020
I. ORGANIZARE
1. Competiţiile sunt organizate de Asociaţia Judeţeană de Ciclism Cluj şi de Clubul Sportiv Voinţa
Cluj-Napoca, în colaborare cu Federaţia Română de Ciclism, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret
Cluj şi în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi Consiliul Judeţean Cluj.
Competiţiile se vor desfăşura în Municipiul Cluj-Napoca şi în Judeţul Cluj, conform programului
anexat.
II. PARTICIPANŢI
1. Acest concurs se adresează sportivilor licenţiaţi la F.R.Ciclism după cum urmează :
Pentru a puncta în clasamentul competiţiei, participanţii trebuie:
a) Să deţină o licenţă validă emisă de către Federaţia Română de Ciclism, în conformitate cu
prevederile în vigoare privind obţinerea acesteia, detaliată în conţinutul prezentului regulament.
b) Sa fie licentiat in cadrul unui club afiliat la Federatia Romana de Ciclism.
c) Sa concureze cu o bicicleta de sosea (cursiera) care sa respecte toate normele tehnice ale Uniunii
Cicliste Internationale.
Competiţia este deschisă participanţilor de orice cetăţenie.
Categorie

Varsta

Elite M/F

Bărbați avand 23 de ani sau mai mult si femei avand 19 ani sau
mai mult

U23 M

Bărbați avand intre 19 si 22 ani

Amatori M

Bărbați cu licente Amator, avand 19 ani sau mai mult

Master 1

Bărbați cu licență Master, având vârsta între 30 și
39 de ani

Master 2

Bărbați cu licență Master, având vârsta între 40 și
49 de ani

Master 3

Bărbați cu licență Master, având vârsta de 50 de ani sau peste

Open Feminin

Femei cu licență Master și Amator având 19 ani sau mai mult

În cazul sportivelor cu licenţă Master, acestea vor concura automat în categoria Amatori Feminin.
Numărul minim de participanţi la fiecare categorie este de 4. Dacă acest număr nu se întruneşte, atunci
categoriile se comasează astfel:

1

U23 cu Elite
Master 2 cu Master 1
Master 3 cu Master 2 (dacă nici aceste două categorii comasate nu ajung la numărul minim necesar,
atunci se comasează cu Master 1).

-

•

Cadet 15-16 ani (2005-2004), masculin, feminin;

•

Junior 17-18 ani (2003-2002), masculin, feminin;

Reglementările Federației Române de Ciclism privind raportul maxim de angrenaj (pas) prevăd următoarele valori:
Categorie
Cadeti

Lungime
6.93 metri

Juniori

7.93 metri

- Copiii , M+F: vor participa numai la probele de C.T.I. şi circuit / sportivi care nu vor conta în
calsament pentru Cupa României decât pentru Turul Clujului şi Trofeul Ardealul:
 07 – 08 ani
 09 – 10 ani
 11 – 12 ani
 13 - 14 ani
 Copii cu vârsta de 14 ani pot să alerge şi la etapa de fond.
2. La fiecare dintre categorii, în cazul în care nu sunt minim 5 (cinci) participanţi, se vor
comasa cu una sau două categorii după caz.
După caz, organizatorul îşi rezervă deptul de a aduce modificări la categoriile respective, în funcţie de
participanţi.
Categoriile de concurs pentru care se vor întocmi clasamente separate sunt cele amintite mai sus, la
punctul 1.
La etapa de Cupă Naţională, organizatorul va respecta prevederile generale, din regulamentul FRC,
privind competiţia de şosea, inclusiv categoriile de concurs, cu menţiunea că toate cele trei etape: C.T.I, fond

şi circuit din Turul Ciclist al Judeţului Cluj vor forma etapa I din Cupa României de Juniori, respectiv Seniori,
întocmindu-se clasamente separate, adică clasamentul general final al cursei va fi clasamentul etapei I de Cupa
României.

3. Participarea sportivilor se face pe propria răspundere din punct de vedere medical al acestora.
Fiecare participant este responsabil de pregătirea fizică, psihică cât şi pentru aptitudinile necesare
participării la o competiţie ciclistă. Pentru sportivii minori şi pentru copii este necesar acordul părinţilor.
Totodată, participanţii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru funcţionalitatea bicicletei şi a
echipamentului tehnic utilizat, precum şi pentru eventualele incidente de orice natură apărute premergător,
în timpul şi după încheierea cursei, la locurile de start/finish sau pe traseu.
Se recomandă participanţilor un control medical preventiv anterior participării la competiţie.
4. Şedinţa tehnică va avea loc în data de 3 septembrie, ora şi locul vor fi anunţate în timp util.
5. Se va respecta cu stricteţe Codul Rutier (Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Se vor respecta prevederile actelor normative în vigoare, după cum urmează: conform art. 1,
punctele 3, respectiv 4, din Anexa nr. 3 a Hotărârii nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:
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Competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber se pot
desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin.
(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare (a se vedea mai jos condițiile prevăzute de
ordin);
În condițiile pct. 2, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de
performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar
activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de
distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană.

În conformitate cu punctul 9 al art. 1 – Anexa 3 a Hotărârii nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă
pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:


Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se
desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul,
drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și
sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu
ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și
dezvoltării rurale.

REGULILE PENTRU DESFĂŞURAREA COMPETIŢIILOR ÎN CAZUL SPORTURILOR
INDIVIDUALE ÎN AER LIBER (vezi punctul C. al Anexei nr. 2) sunt următoarele:
1. Măsuri cu caracter general







Reluarea competiției în cazul sporturilor individuale practicate în aer liber nu se poate face înainte
ca sportivii să treacă prin perioada de antrenament necesară pentru acomodarea lor la regimul de
efort și pentru prevenirea accidentărilor grave în timpul competiției;
Fiecare structură sportivă implicată în organizarea sau desfășurarea unei competiții sportive asigură
o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării protocoalelor stabilite;
Trebuie să participe la organizarea și desfășurarea competițiilor doar persoanele a căror prezență
este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuși unui potential
risc de infectare;
Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în asigurarea sănătății și securității în
muncă pe parcursul întregii competiții sportive.

2. Măsuri pentru organizatorii evenimentului sportiv
a. În pregătirea evenimentului:






Asigurarea echipamentului de protecție (mască, mănuși) pentru întreg personalul implicat în
organizarea competiției;
Asigurarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate / autorizate la intrarea în
spațiul destinat evenimentului pentru toți participanții;
Atenționarea în toate spațiile folosite de competitori prin anunțuri scrise/postere informative
plasate la loc vizibil privind regulile de igienă a mâinilor și igiena respiratorie, practicarea
responsabilității sociale prin distanțarea socială și monitorizarea propriei stări de sănătate;
La locul organizării evenimentului sportiv, personalul medical efectuează termometrizarea digital a
persoanelor implicate în desfășurarea competiției (sportivi, arbitri, antrenori, voluntari etc). În
cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, aceasta se raportează către medicul coordonator al
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competiției respective în vederea izolării cazului suspect, cu anunțarea imediată a Direcției de
Sănătate Publică și a celorlalte autorități competente;
Dotarea cu echipament de protecție (mănuși, halate, măști) a personalului medical angajat, a
personalului de curățenie, a personalului care manipulează articole sportive, prosoape etc. (în cazul
în care nu se pot folosi articole de unică folosință), a personalului de securitate și pază etc.;
Asigurarea dezinfecției periodice a elementelor folosite de mai multe persoane (de ex. mânerele
ușilor, balustradele, recepția, podelele etc.) cu substanțe biocide avizate / autorizate în acest scop;
Amplasarea în grupul sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu soluții dezinfectante,
precum și a prosoapelor igienice de unică folosință (din hârtie);
Pentru uscarea mâinilor, se vor folosi șervețele de hârtie;
Dezinfecția periodică a grupurilor sanitare cu produse biocide avizate / autorizate.

b. În timpul evenimentului:









Interzicerea accesului spectatorilor la competiții pe perioada epidemiei de COVID-19;
Toți participanții (sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanți ai presei etc.)
trebuie să fie supuși unui triaj epidemiologic și trecuți pe o listă nominală, pentru a facilita o
eventuală anchetă epidemiologică;
Serviciul de prim ajutor și alte servicii medicale, inclusiv triajul epidemiologic al competitorilor,
trebuie să fie efectuat de către personal calificat;
Asigurarea a câte unei sticle cu apă potabilă precum și a unui set individual de protecție pentru
fiecare sportiv în parte, care să cuprindă măști medicale, batiste de unică folosință, șervețele pentru
igiena mâinilor, gel dezinfectant, pahar de unică folosință etc.;
Asigurarea îndepărtării hainelor purtate de către participanți prin depozitarea lor în saci
biodegradabili amplasați în coșuri marcate vizibil cu inscripția „obiecte pentru dezinfecție”;
Organizatorii trebuie să se asigure că pentru toți participanții sunt create condițiile pentru a putea
respecta distanța socială de 2 metri dacă nu sunt folosite echipamente de protecție care limitează
posibilitatea răspândirii Sars-COV-2.

3. Măsuri pentru participanții la eveniment
a. Înainte de eveniment








Toți participanții (sportivi, voluntari, oficiali, etc) trebuie să-și monitorizeze starea de sănătate și să
respecte cu strictețe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena
mâinilor, distanțarea socială, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei
respiratorii și respectarea recomandărilor de a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală, dacă
există simptome specifice bolii.
Sosirea participanților în locația unde va avea loc competiția sportivă trebuie să se facă astfel:
Transportul interurban către locația unde va avea loc competiția sportivă se va face cu
autobuze/microbuze proprii sau rezervate în acest scop și folosite exclusiv pentru participanți, sau
cu mașina individuală. Se vor respecta reglementările Ordinului ministrului transporturilor,
infrastructurii și comunicațiilor și al ministrului sănătății nr. 984/829/2020 (abrogat succesiv prin
Ordinele 988 și 1082/2020) privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARSCoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul
transporturilor, pe perioada stării de alertă (Anexa 2, MĂSURI ȘI REGULI care se impun a fi
implementate în domeniul transportului rutier de persoane, pe perioada stării de alertă, pentru
prevenirea răspândirii COVID-19);
Pentru transportul intraurban, este recomandată sosirea individuală a participanților cu mașina
personală sau cu autocarul/microbuzul închiriat în regim de uz exclusiv;
Este recomandat ca participanții să ajungă la momente diferite la locul de desfășurare a
competiției, pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte. În funcție de infrastructura
locației, este recomandat să fie folosite căi diferite către punctul de desfășurare a competiției;
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În cazul în care participanții la competiție sunt obligați să călătorească în afara localității unde
locuiesc, cazarea lor se va face respectând Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de
afaceri și al ministrului sănătății nr. 1731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în
condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă (Anexa nr. 3,
RECOMANDĂRI privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare).

b. În timpul derulării și după derularea evenimentului




Participanții trebuie să păstreze distanța socială de minim 2 m între persoane sau cel puțin 7 mp
pentru o persoană de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecție care limitează
posibilitatea răspândirii Sars-COV-2;
Participanții trebuie să respecte regulile de igienă (ex. folosirea unei batiste de unică folosință, în
caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă și alte
articole personale între competitori, interzicerea folosirii dușului sau a saunei, evitarea contactului
fizic – strângeri de mână, îmbrățișări la sfârșitul evenimentului).

c. Măsuri care trebuie respectate de reprezentanții presei





Toți reprezentanții presei care asistă la competiție trebuie să declare că sunt de acord să respecte
normele de igienă, să se supună examenelor medicale și să respecte distanța socială de cel puțin 2
metri.
Conferințele de presă se pot organiza exclusiv on-line. Declarațiile de presă vor fi oferite
reporterilor doar individual, păstrând distanța de siguranță.
Acolo unde nu este posibilă reducerea aglomerării camerelor de luat vederi în alt fel, organizatorul
competiției va instala pereți despărțitori din plexiglas.

4. Proceduri în eventualitatea depistării unui caz suspect de COVID-19


Se va amenaja in toate locațiile unde se desfășoară competiții sportive un spațiu de izolare pentru
cel puțin o persoană cu simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilată, să nu comunice cu
alte incinte sau spații definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la competiție,
orice persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Se
anunță imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la locul competiției și se
informează obligatoriu Direcția de Sănătate Publică locală si serviciul de urgențe 112. Această
încăpere este folosită doar pentru o astfel de situație.

5. Proceduri în eventualitatea apariției unui focar de infecție pe perioada competiției


Organizatorii competiției vor întrerupe competiția în cazul în care se descoperă cel puțin un caz de
infecție, până la finalizarea anchetei epidemiologice.

În conformitate cu art. 8. din Ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății
(nr. 667 / 07/07.2020, respectiv nr. 1236 / 07.07.2020):


În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la competiții
se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.

III. DISTANŢE ŞI CLASAMENTE
1. Sportivii în vîrstă de peste 14 ani, se pot înscrie şi parcurge următoarele trasee:
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-Vineri, 4 septembrie 2020 – orele 09:30 – start - proba de CONTRATIMP INDIVIDUAL
(C.T.I.) 8 km, profil vălurit - uşor deluros - dus –întors.
- startul tehnic se va de la ieşirea din Cluj-Napoca, varianta Donath, ultimele blocuri, spre
Floreşti, pe Drumul de exploataţie agricolă – Dealul de Jos, până la baraj şi retur; ( vezi Harta C.T.I.)
- deplasarea la start , precum şi întoarcerea se va face individual de către fiecare echipă, întrucât
organizatorul nu îşi asumă răspunderea privind deplasarea maşinilor tehnice, precum şi a sportivilor care
participa la competiţie, este valabilă pentru toate cele trei probe.
- maşinile tehnice vor fi parcate înaintea liniei de start în aşa fel încât să nu deranjeze
sportivii pentru a lua startul.
- la proba de C.T.I. nu se urmăresc sportivii iar pe traseu este interzisă patrunderea tuturor
autovehiculelor precum si a sportiviilor dupa startul competritiei.
-Sâmbătă, 5 septembrie 2020 – orele 10:00 - start - proba de FOND – traseu scurt 40 km /
traseu lung 112,00 km.
- pentru etapa de fond startul tehnic se va da la orele 10:00 din localitatea Someșul Rece
DJ107P 198 (46.732892, 23.361433) pentru toate categoriile de sportivi participanţi.
Cadeţii M+F şi Juniori F vor parcurge distanţa scurtă de 40 km având sosirea la Crucea lui
Avram Iancu (platou com. Mărişel) (46.6369211, 23.0454805).
Toţi ceilalţi sportivi vor parcurge distanţa lungă de 112 km, cu plecare din acelaşi punct:
Someșul Rece DJ107P 198 (46.732892, 23.361433) – Someșul Cald – Mărișel – Fântânele – Beliș –
Dealul Negru – Călățele – Mărgău – Scrind Frăsinet – Răchițele – Dealu Boti – Bălcești – baraj
Beliș – Fântânele – cu sosire la Crucea lui Avram Iancu (platou com. Mărișel)
(46.6369211,23.0454805) (vezi Hărţile fond);
- în proba de fond vor lua startul toţi sportivii în bloc, care s-au înscris la această competiţie,
respectând banda de sens, circulaţia pe drumurile publice şi normativele prevăzute în fişa individuală de
înscriere, semnată de către fiecare participant, întocmindu-se clasamente pe categorii la masculin şi
feminin;
- ordinea maşinilor în caravană se va face prin tragere la sorţi pentru toate cluburile care îşi vor
înscrie sportivi în Cupa României
!!! În caz de abandon a unuia dintre sportiv/(e), în etapele I sau II, sportivului în cauză i se va acorda
timpul ultimului sosit cu o penalizare de 5 minute in clasamentul etapei respective.
-Duminică, 6 septembrie 2020 – start - orele 09:00 - proba de CIRCUIT, pe Bdul.1 Decembrie
1918 Cluj-Napoca pe malul Someșului, plecare/sosire în faţă la Restaurant Sinaia (vezi Harta circuit) –
distanţe în funcţie de categoria sportivă, un tur de circuit măsoară 2,5 Km:
Orele de start pe categorii sunt următoarele:
- orele : 09:00 - 09:30
- orele : 09:30 - 10:45
- orele: 11:00 - 12:30
- orele : 12:30 - 14:00

- start categoriile copii 07 – 14 ani / 2,5 km/tura – 2 tururi = 5 km
- start categoria Cadeţi M+F, Juniori M+F, Elite F, Feminin Open –
2,5 km/tura - 15 tururi = 37,5 km;
- start categoria U23, ELITE M, Amatori M –
2,5 km/tura - 22 tururi = 55 km;
- start categoria Master 1, 2, 3 – 2,5 km/tura
15 tururi = 37,5 km;
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În cazul unei defecţiuni tehnice sportivul are obligaţia de a se prezenta la masa arbitrilor (start)
pentru a anunța defecțiunea, urmând ca să primeasca un tur avans pentru a-şi remedia defecţiunea.
2. Pentru sportivii care vor participa la toate cele trei etape (contratimp individual, fond şi circuit)
se va întocmi un clasament general individual desemnându-se câstigatorii Etapei I din cadrul Cupei
României desfaşurată la Cluj, la următoarele categorii:
- Cadeţi M+F, Juniori M+F, U23, ELITE M+F, Amatori M, Master 1,2,3 şi Feminin Open.
3. Şedinţa tehnică se va organiza sub forma unor briefing-uri cu 30 min înainte de startul fiecărei
etape.
4. Clasamentele etapelor de fond şi al etapei de circuit se vor întocmi în ordinea trecerii liniei de
sosire. Clasamentul etapei de contratimp se va întocmi în ordinea timpului înregistrat de fiecare concurent.
IV. ÎNSCRIERI
Sportivii se pot înscrie pe adresa http://my-run.ro/lista-concursuri, începând cu data de 25.08.2020,
termenul înscrierilor este până în data de 03.09.2020 orele 12.

1. Taxa de participare este stabilită astfel: Taxa concurs: 60lei/ probă/ sportiv.
2.
3.
4.

5.

Taxa de participare este obligatorie pentru toţi participanţii.
Taxa de participare poate fi achitată online în momentul înscrierii sau virată în contul
RO27BTRLRONCRT0487287401, cui: 18510827.
Se va specifica la rubrica „Observaţii” numele concurentului în cazul plăţii prin virament.
Sportivii cu vârsta până la 18 ani se vor înscrie, obligatoriu, cu semnătura părinților sau
tutorelui, conform declaraţiei pentru minori pe care o gasiţi mai jos şi care o vor prezenta în
original la start.
Toţi participanţii vor prezenta la start Declarația pe proprie răspundere COVID-19 completată

(model ataşat mai jos).

6.

În caz de neparticipare, taxa nu se restituie.

!!! ATENŢIE: Dacă sportivul vrea să participe la 1, 2 sau 3 etape (CTI,FOND,CIRCUIT)
înscrierea trebuie facută pe rând la fiecare dintre etape.
V. RESPONSABILITĂŢI
1. Toţi membrii şi participanţii la competiţie vor respecta legislaţia rutieră în vigoare din România.
2. Organizatorul nu-şi asumă nici o răspundere pentru incidente şi accidente de persoane, maşini,
motociclete şi biciclete.
3. De asemenea orice contravenţie sau infracţiune comisă de participanţii la competiţie nu intră în
responsabilitatea organizatorilor şi colaboratorilor acestora.
4. Asociaţia Judeţeană de Ciclism Cluj se obligă să se prezinte la fiecare etapă din competiţie cu,
cronometraj electronic şi să întocmească clasamente în cel mai scurt timp pentru toţi participanţii.
5. Organizatorul poate refuza participarea, la concurs, a sportivului a cărui prezenţă ar putea aduce
atingerea imaginii sau reputaţiei organizatorului, ori a avenimentului.
VI. CODUL DE CURSĂ
1.Sportivii şi conducătorii auto ai maşinilor oficiale prezenţi în cursă sunt obligaţi să respecte
regulile de circulaţie pe drumurile publice, să respecte regulamentul UCI şi Regulamentul Federaţiei
Române de Ciclism precum şi dispoziţiile arbitrului principal. Acreditările vor fi retrase persoanelor care
(direct sau indirect) sunt responsabile pentru nerespectarea dispoziţiilor specificate mai sus. Cursa va fi
precedată de o maşină cu inscripţia “Atenţie cursă ciclistă! “.
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Situaţii care pot atrage după sine penalizarea şi descalificarea:
Intrarea sportiviilor pe traseul de concurs este strict interzisă după montarea photofinish-ului.













Concurentul trebuie sa aibe in orice moment minimum o mana pe ghidon.
Neparcurgerea traseului în întregime sau scurtarea lui.
Comportamentul lipsit de fair-play fată de concurenţi sau organizatori.
Comportamentul agresiv faţă de organizatori sau alţi participanti.
Participantii nu au voie sa se împingă între ei (nici ca ajutor şi nici ca obstrucţie). Utilizarea
mâinii pentru a împinge sau a trage un alt concurent s-au pentru a-l ajuta / împiedica să
înainteze.
Nu este permis mersul la trena între categoriile masculin şi feminin în condiţiile în care un
participant masculin favorizează o participantă feminină. Determinarea acestei situaţii va fi
facută de către organizator cu ajutorul dovezilor şi va fi o decizie exprimată în scris şi
motivata.
Este interzis orice fel de tras sau împins între participanţi sau între participanţi şi maşinile
din caravana/sau ducerea in plasă a sportivului .
Folosirea altului mijloc de locomoţie decat propria bicicleta.
Modificarea/schimbarea numarului de concurs.
Concurentul trebuie sa aibe in orice moment minimum o mana pe ghidon.
Circulatia în sens invers pe traseu.

VII. ASISTENŢA TEHNICĂ:
În cazul oricărei defecţiuni tehnice concurentul va opri pe partea dreapta a drumului, pe cât
posibil în afara traseului şi nu va împiedica buna-desfaşurare a competiţiei. Încălcarea acestei reguli
se va sancţiona cu o amenda de 100 de ron. Sportivul va fi sancţionat în urma prezentarii de către
arbitrii a dovadei foto sau video a încălcării regulii.
În caz de abandon, alergătorii sau antrenorii acestora au obligaţia de a anunţa comisia de
arbitrii în caz contrar sportivii vor fi sancţionaţi.
VIII. RECLAMAŢII
1. Toate reclamaţiile sau contestaţiile privind în mod strict faptele din cursã trebuie să fie
examinate de catre juriul de concurs. Nici o reclamaţie nu va fi analizată, dacă nu este prezentată în scris,
şi însoţită de o cauţiune de 100 de lei. Această cauţiune poate fi restituită dacă reclamaţia este fondată.
2. Reclamaţiile trebuie făcute juriului de concurs în următoarele termene:
-asupra clasamentelor cel mai târziu după o oră de la publicarea clasamentelor;
-asupra neregularităţilor în cursă, cel mai târziu după o oră de la sosire.
IX. PURTAREA CĂŞTII DE PROTECŢIE
1.În timpul competiţiei toţi cicliştii sunt obligaţi să poarte casca de protecţie. La startul
competiţiei nici un ciclist nu este admis fără să poarte casca de protecţie.
X. LOCUL DE REUNIUNE AL CURSEI
1. Toţi sportivii (licenţiaţi, copii sau sportivi amatori) şi Directorii Tehnici/Sportivi trebuie să se
prezinte la locul de start al fiecărei probe cu minimum 30 min înainte de ora fixată pentru startul
etapei şi semnare a listei de start. Lista de semnături se închide cu 10 minute înainte de startul cursei,
Sportivii care nu semnează lista de plecare vor fi descalificaţi conform prezentului regulament. Alergătorii
trebuie să se supună dispoziţiilor arbitrilor de start.
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XI. ASISTENŢA MEDICALĂ
1. Acest serviciu este condus de către un doctor care este direct responsabil. Serviciul este
realizat în timpul cursei de ambulanţă. Medicul cursei este la dispoziţia tuturor participanţilor de la
operaţiile preliminare până la sfârşitul cursei. Medicul, conform atribuţiilor sale este considerat ca şi
arbitru al Federaţiei Române de Ciclism.
XII. PREMII
1. Festivitatea de premiere se va face la sfârşitul ultimei etape (circuit) întocmindu-se un clasament
general final, astfel desemnând câştigătorul Cupei României în etapa I la Cluj pentru toate categoriile
menţionate în ghidul tehnic.
Nu se vor acorda premii la primii trei sportivi din categoria la care vor fi mai putin de 4
participanţi.
XIII. DISPOZIŢII FINALE
1.Sportivii vor purta pe tot parcursul competiției două numere de identificare, cu excepţia etapei de
CTI la care se poate aplica un singur număr;
Chip-ul de cronometrare va fi fixat de cronometrori împreună cu numărul pe cadrul bicicletei;
Sportivii licențiați la un club afiliat federațiilor naționale trebuie să poarte echipamentul clubului
sau al echipei înregistrate la UCI pentru care concurează;
3. Sportivii din categoria 15-16 ani (cadeţi) şi 17-18 ani (juniori) vor avea pasul limitat 6,93
(52x16), respectiv 7,93 (52x14).
Rezervări privind cazarea şi masa delegaţiilor de sportivi recomandate:
- Hostel C.S. Voinţa Cluj : telefon : 0745.527.014
- cazare : de la 30 lei până la 45 lei / noapte / persoană / camere cu 2, 3, 4 sau 6 paturi
- masă : 60 lei / zi / persoană
- Hotel (cameră single,cameră dublă, cameră cu trei sau patru paturi) : 0745.527.014
- cazare 75 lei / noapte / persoană
- masă 70 lei / zi / persoană
- Hotel (cameră single,cameră dublă, cameră cu trei sau patru paturi) : 0745.527.014
- cazare 100 lei / noapte / persoană
- masă 70 lei / zi / persoană

Persoanele de contact privind competiţia :
F.R. Ciclism: arbitru naţional elite Gyorfy Zoltan / telefon: 0751.362.886.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament.

9

DECLARAŢIE DE RESPONSABILITATE
Nume/prenume……………………………, CNP……………………………
Sunt informat/ă în legătură cu riscurile ce sunt legate de practicarea ciclismului în
condiţiile competitiei. Sunt de acord cu aceste condiţii, iar în cazul implicării sportivului
minor într-un accident survenit în timpul acţiunii, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru
incidentul respectiv şi NU voi pretinde organizatorului nici un fel de daune pentru acesta.
Sunt perfect conştient/ă că participarea la o activitate de acest nivel presupune o pregătire
fizică adecvata. De asemenea, precizez că sportivul minor va fi receptiv/ă la eventualele
sfaturi ale organizatorului, pe întreaga durată a evenimentului şi se va supune deciziilor lui,
atunci când acestea sunt de interes general. Totodată, precizez că NU îl voi trage pe
organizator la răspundere în cazul în care sportivul minor va fi exclus de la participare
pentru nerespectarea ghidului competitiei.
Pe propria mea răspundere declar următoarele:
- datele declarate de mine sunt exacte;
- sportivul minor este apt din punct de vedere medical pentru participare;
- sportivul minor are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare participării;
- sportivul minor este asigurat/ă medical, în eventualitatea unui accident;
- cunosc implicaţiile juridice ale participării şi îmi asum întreaga răspundere, în cazul unui
accident;
- am luat cunostiinţă de recomandarile ghidului competiţiei şi despre consecinţele
nerespectării acestuia
Semnarea formularului de participare confirmă ca am luat la cunostintă, am înţeles şi
sunt de acord cu toate condiţiile necesare a fi îndeplinite pentru ca sportivul minor sa
participle.
Subsemnatul………………………………….CNP………………………… sunt de acord
cu participarea fiului/fiicei la aceasta competiţie.
Semnătura

Data
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Declarație pe proprie răspundere COVID-19
DATA COMPLETĂRII: ___________________TEMPERATURA: ______________________
NUME ȘI PRENUME: ___________________________________________________________
FAC STAFF-UL SPORTIVULUI/ECHIPEI: ___________________________________________
TEL:___________________________________
Nr.
crt.

Chestionar

1.

Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu persoane diagnosticate cu virusul SARS CoV - 2 (COVID - 19)?

2.

Ați interacționat în ultimele 14 zile cu persoane care au prezentat simptome asociate
infecției cu virusul SARS - CoV - 2 (COVID - 19)?

3.

Ați interacționat în ultimele 14 zile cu persoane care au stat în izolare/carantină
impusă de autorități?

4.

V-a fost impusă în ultimele 14 zile izolarea sau carantina la domiciliu de către
autorități?

5.

Ați avut în ultimele 14 zile unul dintre simptomele de mai jos?
FEBRĂ (A) ; TUSE INTENSĂ (B); DIFICULTĂȚI RESPIRAȚIE (C )

6.

Ați locuit / vizitat zone în care se aflau persoane suferinde din cauza infecției cu
noul coronavirus (COVI D-19) în ultimele 14 zile?

DA

NU

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

Recunosc natura contagioasă a virusului SARS-CoV-2 („coronavirus”) și îmi asum de bună voie riscul ca mă expun și drept
urmare că mă pot infecta cu noul coronavirus, ca participant la eveniment, și că expunerea mea sau infectarea poate duce la
vătămare personală, boală, handicap permanent și chiar deces.

Am înțeles că riscul de a mă expune la noul coronavirus sau la persoanele cu boala COVID-19, la eveniment, poate rezulta din
acțiunile, omisiunile sau neglijența mea cât și a celorlalți participanți.
Accept conștient și din proprie voință: să mă conformez și să respect toate îndrumările/regulile de atenuare a riscurilor legate de
COVID-19 pe toată durata participării mele la eveniment, fie că sunt comunicate verbal,sau în scris de către organizator.

SEMNATURA_________________________________________________
Informare:
Datele și Informațiile solicitate și colectate sunt prelucrate în conformitatecu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind
protecțiapersoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal șilibera circulațiea acestor date, cu
respectarea strictă aprincipiilorlegate de drepturile fundamentale.
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