Regulamentul de desfășurare al Campionatelor Naționale de Ciclism pentru Amatori
19-20 septembrie 2015

I.ORGANIZATOR, LOC SI DATA DESFASURARE
II.PARTICIPANTI
III. INSCRIERI / CATEGORII / TARIFE
IV.REGULI IN TIMPUL COMPETITIEI
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I. ORGANIZATOR, LOC ȘI DATĂ DESFĂȘURARE
Organizatorul evenimentului este S.C. Sport Bilt, cu sediul str Livezilor nr 74, Pantelimon, jude Ilfov,
în colaborare cu Asocia ia Club Sportiv Smartatletic Bucureşti. Evenimentul ciclist Campionatul
Na ional de Ciclism Amatori se organizează în aria jude ului Ilfov, având o durată de două zile de
concurs (19-20 septembrie 2015) .

I. PARTICIPAN I
1. Vor fi accepta i ur ătorii parti ipa i: orice sportiv amator. Vârsta i i ă de participare este 14
ani la cursa de fond şi contratimp. Persoanele sub 18 ani se pot înscrie şi participa numai cu acordul
părin ilor sau al tutorilor legali.
Sportivii amatori vor participa pe propria răspundere. Fiecare este responsabil de starea sănătă ii,
pregătirea fizică şi psihică, dar şi de aptitudinile necesare participării într-o competi ie sportivă.
Participan ii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru func io alitatea i i letei şi a e hipa e tului
utilizat.
Sportivii sunt obliga i să respecte regulile de circula ie în vigoare. Orice incident produs pe timpul
competitiei este responsabilitatea participantului.

2. Categorii de vârstă la care se vor face clasamente, pentru ambele probe (fond și contratimp):

Masculin:


Sub 18 ani (inclusiv 18 ani)



19-29 ani



30-39 ani



+40 ani

Feminin:


14-18 ani (inclusiv 18 ani)



19-35 ani (inclusiv 35 de ani)



Peste 35 ani (exclusiv 35 de ani)

3. Se recomandă participan ilor un control medical anterior participării la competi ie.
4. Următoarele categorii de biciclete sunt acceptate:
- Biciclete cursiere şi iciclete de contratimp, conform probelor.
- Nu este permisă utilizarea bicicletelor de oras (city bike) si MTB.

5. Participanții vor fi prezen i î zo a de plecare cu minimum 30 de minute înaintea startului.
II. ÎNSCRIERI / CATEGORII / TARIFE
6. Înscrierile online vor începe în data de 01 septembrie 2015 şi se vor încheia în data de 14
septembrie 2015, în limita locurilor disponibile, pe site-ul oficial al cursei: http://smartatletic.ro/cna
Concuren ii se vor putea înscrie şi în data de 15-16 septembrie 2015 la magazinul Bikexpert
Pantelimon. Numarul de locuri disponibile:


250 de locuri la cursa de fond



150 de locuri la cursa contratimp

7. Concure ii î s rişi vor fi lasifi a i potrivit categoriilor.
9. Co ure ii minori 14-18 ani vor fi î s rişi, la categoria sub 19 ani, numai cu acordul scris al
pări ilor sau al tutorelui legal. Mi orii vor fi î so i i la înscriere sau la ridicarea pachetului de
înscriere de una dintre aceste persoane care vor prezenta un act de identitate valabil.
To i parti ipa ii au o liga ia de a iti, o pleta şi se
răspundere.

a o de lara ie de parti ipare pe proprie

10. TAXA DE ÎNSCRIERE se va a u a ulterior de ătre organizator.
11. Procedura de înscriere:
• O li e: I s rierea va fi validă în urma completării for ularului de î scriere
• La fa a locului (standul de înscrieri). Da ă acest lucru va fi comunicat de organizator, în limita

locurilor disponibile.
12. Validarea înscrierii se face prin ridicarea kitului de concurs de la fa a locului prin prezentarea
actului de identitate vala il, î zilele şi i tervalele orare sta ilite şi o u i ate de orga izator pe siteul oficial.
13. Concurenții NU vor avea dreptul de a lua startul î
organizator.

ursă fără u ăr de concurs distribuit de

I I I. REGULI ÎN TIMPUL COMPETI IEI
1. Utilizarea ăştii de prote ie este OţLIGATORIE pe î treaga desfăşurare a o peti iei.
2. Fiecare concurent va purta numerele de concurs pe buzunarele de pe spatele tricoului.
3. Este per is s hi

ul la tre ă între 2 sau mai mulți o ure i.

4. Utilizarea mâinii pentru a împinge sau a trage un alt concurent pentru a-l ajuta/î piedi a să
î ai teze se sa io ează cu descalificarea.
5. Este i terzisă folosirea plasei ori ăror vehicule.
6. Traseul o ursului se va desfăşura pe drumuri publice, marcate orespu zător, iar traficul rutier
va fi restrictionat PAR IAL pe durata o peti iei. Atât la ursa de fo d, ât şi la cea de contratimp,
o ure ii tre uie să respe te regulile de ir ula ie în vigoare.
7. Regulile de Fair-Play î tre o ure i vor fi respe tate. Co ure ii are ur ează a fi depăşi i vor
eli era alea elor di ur ă, î spe ial pe ur ări.
8. Orice comportament al parti ipa ilor periculos, viole t ver al sau fizi
participant va atrage descalificarea din întreaga o peti ie.

ătre ofi iali, ar itri sau

I V. ASISTEN A TEHNICĂ ŞI MEDICALĂ, ALIMENTAREA
1. Asiste a teh i ă ad isă î
bicicletei.

o peti ie se rezu a la înlocuirea sau repararea componentelor

2. Depa area î azul ori ărei defec iuni tehnice se va face pe partea dreapta a drumului, în afara
carosabilului fără a î piedi a u a-desfăşurare a o peti iei.
3. Dreptul de a utiliza o aşi ă de asiste ă teh i ă î o peti ie este per isă, acest lucru va fi
comunicat juriului de concurs pentru a pri i u erele de arava ă. Maşinile de asisten ă teh i ă vor
fi acreditate de organizatori î ai te de startul o peti iei.
4. Orga izatorul va asigura asiste a

edi ală pe traseu şi în zona de start/finish.

5. Vor fi amenajate puncte de alimentare. Este i terzisă aruncarea gunoaielor şi a bidoanelor de-a
lungul traselui, dar este permisă în zona punctului de alimentare.
V. ABANDONUL

1. Concuren ii care, indiferent de motiv, abandonează sunt obliga i să anun e această decizie la
arbitrii oficiali ai competi iei sau pe organizator la numărul de telefon comunicat. Dacă, indiferent de
motiv, o asemenea informare nu a fost efectuată, organizatorul va avea dreptul să organizeze
împreună cu autorită ile competente misiunea de căutare sau salvare pe costul participantului .
V I. DEPĂŞIREA TIMPULUI DE CONTROL
1. Timpii de control sunt după cum urmează:
- la competi ia de Fond timpul maxim de sosire este ora 14:00
- la competi ia de Contratimp individual timpul maxim de sosire este ora 12:30.

VII. CLASAMENTE
1. Fiecare concurent este o ligat să parcurgă tot traseul cursei şi va fi cronometrat cu cipuri
electronice.

VI I I. CONTESTA II
1. Contesta ia se va depune secretariatul competi iei înainte de premiere cu minimum 15 minute.
2. Contesta ia va fi rezolvata cu urgen ă în ziua competi iei. În cazul în care contesta ia necesită timp
de verificare a informa iilor nede inute de arbitri, aceasta va fi solu ionată ulterior cursei. Rezultatul
va fi comunicat concurentului. În cazul acceptării contestației și dacă în urma acesteia rezultatele vor
fi modificate, acestea vor fi republicate.

