Conditii de organizare si inscriere a competitiilor de mountain bike in
calendarul competitional 2017 al Federatiei Romane de Ciclism

Federatia Romana de Ciclism anunta posibilitatea inscrierii in calendarul
competitional al FRC pentru anul 2017 a competitiilor de ciclism organizate de
catre cluburile afiliate si de catre organizatori privati in urmatoarele conditii:
1. Disciplinele ramurii de ciclism Mountain Bike recunoscute conform
regulamentului UCI sunt:
1.1 Disciplina Cross country (XC)
1.1.1 Cross country olimpic: XCO – categoriile UCI: Juniori 17 – 18
ani, U23, Elite, Masters
1.1.2 Cross-country maraton: XCM – categoria UCI Elite 19+ ani
1.1.3 Cross-country point-to-point: XCP – categoria UCI Elite 17+ ani
1.1.4 Cross-country short circuit: XCC - categoria UCI Elite 17+ ani
1.1.5.Cross-country eliminator: XCE - categoria UCI Elite 17+ ani
1.1.6 Cross-country time trial: XCT - categoria UCI Elite 17+ ani
1.1.7 Cross-country team relay: XCR - categoria UCI Elite 17+ ani
1.1.8 Cross-country stage race: XCS - categoria UCI Elite 19+ ani

1.2 Disciplina Downhill (DH)
1.2.2.1 Downhill individual (DHI)– categoria UCI Elite 17+
1.2.2.2 Downhill marathon (DHM) - categoria UCI Elite 17+
1.3 Disciplina Four Cross (4X )- categoria UCI Elite 17+
1.3 Disciplina Enduro – categoria UCI Elite 17+
Categoriile pentru sportivi amatori sunt:
Pentru asigurarea unei coerente la nivel national se recomanda organizarea
categoriilor de concurs nationale pentru concurentii amatori in urmatoarea
structura, pentru masculin si feminin:
- copii 5-6 ani
copii 7-8 ani
copii 9-10 ani
copii 11-12 ani
copii 13-14 ani
- amatori 15 -18 ani
- amatori 19 -29 ani
- amatori 30 -39 ani,
- amatori 40 – 49 ani
- amatori +50 ani.

2. Calendarul competitional national al FRC cuprinde urmatoarele tipuri de
evenimente:
2.1 Competitii internationale UCI
Sunt evenimentele de interes major pentru activitatea de performanta a FRC
incluse in calendarul national si includ competitii nationale inscrise in
calendarul UCI. Participarea sportivilor la aceste evenimente se face conform
regulamentului UCI si regulamentului intern al FRC.
Inscrierea competitiilor nationale in calendarul international al UCI se face de
catre comisia de competitii a FRC, conform cerintelor si datelor limita din
regulamentul UCI, cu respectarea normelor finaciare ale UCI si FRC.
Partenerul de organizare va asigura toate conditiile necesare bunei desfasurari a
evenimentului cuprinse in ghidul tehnic, prezenta comisiei de arbitri, masurile
de prim ajutor (prezenta ambulantei cu medic si paramedici), masurile de
securitate, premierea castigatorilor si alte masuri necesare conform
regulamentelor UCI si FRC.
2.2 Campionatele Nationale
Organizarea Campionatelor Nationale pentru disciplinele de mountain bike se va
desfasura de catre FRC prin comisia de competitii, sau de catre FRC in
parteneriat cu un club sportiv /organizator privat, sub patronajul si indrumarea
FRC, conform regulamentelor UCI si FRC de organizare a Campionatelor
Nationale.
FRC a luat aceasta decizie pentru a da posibilitatea partenerilor sai sa poata
promova ciclismul in zona in care isi desfasoara activitatea, cat si la ridicarea
nivelului de organizare a campionatelor nationale prin contributia partenerilor.
Partenerii interesati in organizarea campionatelor nationale vor trimite comisiei
de competitii a FRC pana cel tarziu in data de 16 ianuarie 2017 un proiect care
sa cuprinda ghidul tehnic al evenimentului conform modelului elaborat de FRC
dupa recomandarile UCI si formularul tip de solicitare a organizarii si inscrierii
evenimentului in calendarul FRC .
Comisia de competitii va studia proiectele primite, va aproba inscrierea lor in
calendarul national si va semna contractul de organizare a campionatelor
nationale cu partenerul care corespunde cel mai bine din punctul de vedere al:
experientei in organizare, asigurarii conditiilor de securitate a desfasurarii
competitiilor si de prim ajutor, nivelului caracteristicilor tehnice ale traseelor de
concurs conform prevederilor regulamentului UCI si a celor mai noi tendinte ale
ciclismului mondial, posibilitatilor de acoperire media a evenimentului, gradul
de implicare cu buget de organizare si premiere din partea sponsorilor proprii si
compatibilitatea acestora cu sponsorii FRC, care vor avea statut preferential in
organizarea Campionatelor Nationale.
Aportul FRC la organizarea in parteneriat a Campionatelor Nationale de MTB
consta in:
- indrumarea de specialitate din partea comisiei de competitii a FRC

-

-

asigurarea participarii si a bugetului necesar prezentei comisiei de
arbitrii
asigurarea serviciului de cronometraj prin instalatia de cronometraj a
FRC, sau prin asigurarea bugetului necesar serviciilor de cronometraj
furnizate de catre alte companii specializate disciplinelor de concurs, care
pot ridica calitatea acestor servicii
FRC va furniza medaliile si tricourile de campion national.
In conditiile in care FRC nu va dispune de finatare in sezonul 2017, va
intra in sarcina organizatorilor sa suporte cheltuielile asumate mai sus

Partenerul de organizare va asigura toate conditiile necesare bunei desfasurari a
evenimentului cuprinse in ghidul tehnic, masurile de prim ajutor (prezenta
ambulantei cu medic si paramedici), masurile de securitate, premierea
castigatorilor si alte masuri necesare conform regulamentelor UCI si FRC.

2.3 Cupele Nationale
Cupele Nationale organizate pentru disciplinele de mountain bike (Cupa
Nationala de Downhill, Cupa Nationala de Enduro, Cupa Nationala de XCO) sunt
evenimente cu nivel de organizare si imagine ridicat, inscrise in calendarul
national de catre comisia de competitii a FRC, astfel incat sa nu existe
suprapuneri cu evenimente de ciclism nationale sau internationale, de interes
major pentru ciclismul national.
Cupele Nationale sunt organizate de catre FRC in parteneriat cu cluburile
membre ale federatiei, sau cu organizatori privati, pe baza semnarii unui
contract de organizare. Organizare acestor evenimente se face conform
regulamentelor Cupelor Nationale ale FRC si regulamentului UCI.
Solicitarea organizarii unei etape de cupa nationala se face prin trimiterea catre
Comisia de Competitii a FRC, pana cel tarziu in data de 16 ianuarie 2017, a unui
proiect care sa cuprinda ghidul tehnic al evenimentului conform modelului
elaborat de FRC si formularul tip de solicitare a organizarii si inscrierii
evenimentului in calendarul FRC .
Comisia de Competitii va studia proiectele primite, va aproba dupa caz, va inscrie
in calendarul national si va semna contractul de organizare a Cupelor Nationale
cu organizatorii care corespund cel mai bine din punctul de vedere al experientei
in organizare, asigurarii conditiilor de securitate a desfasurarii competitiilor si
de prim ajutor, nivelului caracteristicilor tehnice ale traseelor de concurs
conform prevederilor regulamentului UCI si a celor mai noi tendinte ale
ciclismului mondial, posibilitatilor de acoperire media a evenimentului, gradul
de implicare cu buget de organizare si premiere din partea sponsorilor proprii si
compatibilitatea acestora cu sponsorii FRC, care vor avea statut preferential in
organizarea Cupelor Nationale.
Aportul FRC la organizarea in parteneriat a Cupelor Nationale va consta in:
- Contributia la bugetului de organizare a evenimentului cu un buget venit
din partea sponsorilor proprii
- Furnizeaza medaliile si tricourile de lider in Cupa Nationala

-

In conditiile in care FRC nu va dispune de finatare in sezonul 2017, va
intra in sarcina organizatorilor sa suporte cheltuielile asumate mai sus.

Partenerul de organizare va asigura toate conditiile necesare bunei desfasurari a
evenimentului cuprinse in ghidul tehnic, prezenta comisiei de arbitri, masurile
de prim ajutor (prezenta ambulantei cu medic si paramedici), masurile de
securitate, premierea castigatorilor si alte masuri necesare conform
regulamentelor UCI si FRC.
.
2.4 Alte competitii interne
Competitiile interne sunt inscrise in calendarul national al FRC in urma
solicitarilor membrilor FRC si organizatorilor privati, care se vor obliga, prin
semnarea formularului tip de inscriere, la respectarea regulamentelor FRC si UCI
si in mod special a cerintelor de asigurare a securitatii desfasurarii
evenimentelor de ciclism si asigurarii primului ajutor (prezenta ambulantei cu
medic si paramedici) mentionate in ghidul tehnic recomandat de catre FRC.
Respectarea categoriilor de concurs recunoscute de catre FRC este obligatorie.
Organizatorii care solicita incrierea in calendarul FRC a unor evenimente pentru
sportivii din categoriile de performanta UCI (Elite UCI, U23, juniori UCI, fete UCI)
sunt obligati sa organizeze curse separate acestia in cadrul competitiei. In cazul
inscrierii in concurs a mai putin de 3 concurenti legitimati UCI/categorie
organizarorii vor fi nevoiti sa anuleze competitia la aceste categorii si sa ii
anunte despre acest fapt pe concurentii deja inscrisi.
Organizatorul este obligat sa trimita catre FRC rezultatele competitiei in termen
de 24 ore de la terminarea evenimentului si un set de poze cu zonele importante
ale traseului (start, finish, zonele de alimentare si asistenta tehnica, etc).
Nu este eligibil pentru inscrierea in calendarul national a evenimentelor unui
organizator care a incalcat grav conditiile de organizare stabilite de catre FRC.

.3.Prevederi legate de asigurarea prezentei Comisiei de Arbitri
Organizatorii evenimentelor inscrise in calendarul FRC au obligatia de a
constitui, conform regulamentului UCI, o comise de arbitri formata din minim 5
membri: Presedintele Comisiei de Arbitri, Asistentul Presedintelui Comisiei de
Arbitri, Arbitrul de Start, Arbitru de Finish si Secretar.
Avand in vedere situatia actuala, pentru sezonul competitional 2017, va fi
necesar ca minim Presedintele Comisiei de Arbitri sa fie arbitru national
licentiat de FRC, sau international UCI, pentru evenimentele din cadrul Cupelor
Nationale, cat si a Campionatelor Nationale.
Pentru evenimentele inscrise in calendarul UCI, organizatorul este obligat sa
asigure prezenta in comisie a minim 3 arbitri nationali licentiati FRC, sau
internationali UCI, care sa ocupe pozitiile de Asistent al Presedintelui Comisiei de
Arbitri, Arbitru de Start si Arbitru de Finish.

Normele finaciare ale FRC prevad pentru sezonul 2017 un barem de arbitraj de
100 lei/zi de eveniment pentru arbitrii nationali si de 200 lei/zi de eveniment
pentru arbitrii internationali UCI. Cheltuielile cu deplasarea, cazarea si masa
acestora intra de asemenea in sarcina organizatorilor.

