Campionatele Nationale de Ciclocross
si Trofeul Orasului Zarnesti
REGULAMENT
Zarnesti 29 octombrie 2016
Competitia se va desfasura in conformitate cu Regulamentul
Campionatele Nationale de Ciclocros sunt o competitie dedicata numai sportivilor
licentiati la Federatia Romana de Ciclism.
Campionatele Nationale de Ciclocross vor fi organizate pe data de 29 octombrie
2016. Competitia va avea o proba la fiecare categorie.
ORGANIZATORII
Competitia este organizata de Federatia Romana de Ciclism in parteneriat cu ASF
Zarnesti si Primaria Orasului Zarnesti.
CATEGORIILE DE VARSTA
Competitia este deschisa sportivilor din categoriile Elite, U23, Juniori, Cadeti,
masculin si Juniori si Elite feminin. La categoria Cadeti pot participa si copii de la
categoria A
PARTICIPARE
La Campionatele Nationale de Ciclocross destinate sportivilor licentiati ( codul UCI
al sportivului sa fie cu ROU), pot participa sportivii care au licenta eliberata de
Federatia Romana de Ciclism sau de alta federatie de ciclism , cu conditia ca
sportivul sa detina cetatenia romana ( carte de identitate sau certificat de nastere).
DESCRIEREA COMPETITIEI
Competitia este individuala si va cuprinde o singura proba: Traseul este in lungime
de 2.6 km conform standardelor UCI.
INSCRIERI
Inscrierile sportivilor licentiati la Campionatele Nationale de Ciclocross se vor
trimite, pana in data de 27 octombrie orele 16:00, la e-mail:
office@federatiadeciclism.ro, specificandu-se categoria la care participa fiecare
sportiv. Inscrierile venite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Directorii
tehnici/sportivi vor fi obligati ca la sedinta tehnica sa prezinte inscrierea in original,
stampilata si semnata de conducatorul structurii sportive afiliate la Federatia
Romana de Ciclism. Vor fi acceptati sportivii si cluburile care au platite toate

obligatiile financiare si au licente valide eliberate de catre Federatia Romana de
Ciclism.
ECHIPELE
Sportivii componenti ai echipelor afiliate la Federatia Romana de Ciclism sau alta
federatie de ciclism nationala sunt obligati sa poarte pe timpul cursei echipamentul
de club, inregistrat la Federatia Romana de Ciclism, cu exceptia campionilor
nationali din anul anterior. Nu se realizeaza clasamente pe echipe, astfel ca ajutorul
intre sportivi pe parcursul cursei este interzis.
DIRECTORII TEHNICI/SPORTIVI
Fiecare echipa trebuie condusa de un Director Tehnic/Sportiv care este obligat sa
detina o licenta eliberata de Romana de Ciclism sau alta federatie ciclista nationala.
Directorul Tehnic/Sportiv este obligat sa:
- Se prezinte la organizator pentru acreditare;
- Se prezinte la secretariatul permanent pentru operatiunile de verificare a
licentelor;
- Participe la sedinta tehnica;
- Respecte regulamentul competitiei;
- Atentioneze comisarii de sosire la sfarsitul competitiei despre numarul de
alergatori care au abandonat;
- Verifice la linia de sosire, anuntul cu referire la controlul doping si sa se
aigure ca sportivii inscrisi pe lista de control anti-doping se vor prezenta in
timpul specificat la inspectorii anti-doping.
SECRETARIATUL PERMANENT
Verificara si controlul licentelor se vor efectua in data de 29 octombrie intre orele
8:00 – 9:00, in spatiul special amenajat.
SEDINTA TEHNICA
Sedinta tehnica va avea loc in data de 29 octombrie ora 9:00 in incinta Clubului
Sportiv TORPEDO, la sedinta vor participa comisarii cursei, oficiali ai federatiei si
ai autoritatii locale, reprezentanti ai politiei, ai ambulantei, Directori
Tehnici/Sportivi, reprezentanti ai mass-media. In cadrul sedintelor tehnice se vor
distribui numerele de concurs.
RESPONSABILITATI
Toti membrii si participantii la competitie vor respecta legislatia rutiera in vigoare
din Romania.

Organizatorul nu-si asuma nici o raspundere pentru incidente de persoane, masini,
motociclete si biciclete. De asemenea, orice contraventie sau infractiune comisa de
participantii la competitie nu intra in responsabilitatea organizatorilor si
colaboratorilor acestora.
CODUL DE CURSA
Sportivii sunt obligati sa respecte regulile de circulatie pe drumurile publice, sa
respecte regulamentul UCI si Regulamentul FRC, precum si dispozitiile arbitrului
principal.
PENALITATI
Se aplica penalitati din regulamentul UCI
ABANDONUL
In caz de abandon, alergatorii trebuie sa predea numerele de concurs unui arbitru.
RECLAMATII
Toate reclamatiile sau contestatiile privind in mod strict faptele din cursa trebuie sa
fie examinate de catre juriul de concurs. Nici o reclamatie nu va fi analizata, daca nu
este prezentata in scris si insotita de o cautiune de 100 lei. Aceasta cautiune poate fi
restituita daca reclamatia este fondata. Reclamatiile trebuie facute juriului de
concurs in urmatoarele termene:
- Asupra clasamentelor in maxim o ora de a sosire
- Asupra neregularitatilor din cursa la maxim o ora de la sosire.
ANTIDOPING
Regulamentele UCI – Antidoping sunt aplicabile in totalitate la aceasta competitie.
La sfarsitul cursei un eventual control antidoping va fi comunicat conform
legislatiei in vigoare de catre organizator. Sportivii se vor prezenta cu licentele si
cartea de identitate insotiti de catre Directorul Sportiv/Tehnic. Responsabil de
controlu antidoping este laboratorul romanesc Agentiei Nationale Antidoping.
PUNCTE UCI
Punctele UCI vor fi atribuite in conformitate cu regulamentul UCI.
PURTAREA CASTII DE PROTECTIE
In timpul competitiei, toti cportivii sunt obligati sa poarte casca de protectie. La
startul competitiei, nici un sportiv nu este admis fara sa poarte casca de protectie.

NUMERELE DE CONCURS
Fiecare sportiv este obligat sa poarte numerele de concurs fixate pe tricou conform
indicatiilor de la sedinta tehnica.
Numerele de concurs sunt distribuite de catre organizator in momentul operatiilor
preliminar de verificare a licentelor, de catre juriul de concurs. Vesta de ploaie
trebuie sa fie transparenta. Este interzisa taierea numerelor de concurs.
DESFASURAREA COMPETITIEI
Concursul se va desfasura dupa urmatorul program:
ZIUA
Sambata
29 Oct. 2016
Sambata
29 Oct. 2016
Sambata
29 Oct. 2016

ORA
11:00

PROBA

12:00
13:00

CATEGORIE
Cadeti si Juniori
feminin
Juniori Masc, Elit
feminin
U23 si Elit Masculin

TURE
Km
30 min+un tur
40 min+un tur
1:00 ora

LOCUL DE REUNIUNE AL CURSEI
Startul cursei se va da din incinta Stadionului TORPEDO, adresa: Strada Aleea
Uzinei, Nr.1 Zarnesti, Jud. Brasov. Toti sportivii si Directorii Tehnici/Sportivi
trebuie sa se prezinte la locul de start cu minim o ora inainte de ora fixata pentu
startul cursei si semnarea listei de start. Lista de semnaturi se inchide cu 15 minute
inainte de ora fixata pentru startul cursei. Sportivii care nu semneaza listele de
plecare vor fi descalificati, conform Regulamentului UCI. Sportivii trebuie sa se
supuna dispozitiilor arbtrilor de start.
DEPANAREA
Depanarea se va face doar in locul special amenajat, schimbul de materiale intre
sportivii aceleeasi echipe nu este permis.
ASISTENTA MEDICALA
Acest serviciu este condus de catre un medic care este direct responsabil. Medicul
cursei este la dispozitia tuturor participantilor pana la sfarsitul cursei.
CEREMONIA OFICIALA
Festivitatea de premiere se va organiza Sambata la ora 16:00 . Se vor acorda
Tricouri de campion national, medalii si diplome.Sub sanctiunea penalitatilor UCI,
sportivii trebuie sa participe pentru formalitatile protocolare de premiere.
DISPOZITII FINALE

Organizatorul va acorda o masa calda dupa concurs pentru toti participantii.
In caz de detalii nementionate in acest regulament, disopzitiile fac referire la
regulamentul UCI si al FRC si legislatia din Romania.
TRASEUL COMPETITIEI
Sambata - Cadeti si Juniori feminin – conform tabelului
Sambata - Juniori Masc.,Elit feminin – conform tabelului
Sambata - U23 si Elit Masculin - conform tabelului

