Ronda Belis Maraton MTB
GHID TEHNIC

Nu ele o petiției:
Data o petiției:

Ronda Belis Maraton MTB 2017
24/06/2017

Formatul competiției:

Localizare:

MTB

localitatea Dealu Botii, com. Belis, Judetul Cluj

Categorii:
●

Elite Masculin,

●

Elite Feminin,

●

U23 Masculin,

●

Juniori, Junioare,

●

Master

Conditii de participare:
Co petiția se desfășoară o for regula e tului UCI de ou tai ike. Toți
o ure ții su t o ligați să poarte as ă și u ăr de o urs pe i i letă pe toată
durata o petiției și a a tre a e telor.
Este permisa participarea oricărui concurent non-Elite care doreste acest
lucru, licentiat sau nu, să participe la categoriile de amatori. La traseul lung pot
participa doar concurentii din categoriile U23, Elite, Amatori,19-29 (sau mai în vârstă)
si Master. Juniorii au voie doar la traseul scurt.

1

www.sport4you.ro

Trasee MTB; Punct de Start/Finish; Directie de desfasurare a competitie

TRASEU LUNG: 76.44 km
Altitude difference 622m
Max altitude 1408 m
Min altitude 786 m
vertical ascent 1961m
Vertical distance 3953 m

TRASEU SCURT: 21, 37 km
altitude difference 322 m
Max altitude 1384 m
Min altitude 1062 m
Vertical ascent 379 m
Vertical distance 890 m

2

www.sport4you.ro

Traseu family 5, 86 km
Altitude difference 213 m
Max altitude 1261 m
Min altitude 1048 m
Vertical ascent 162 m
Vertical distance 375 m
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Premii
Premii pentru
primii 3 clasatii

Locul 1

Locul 2

Locul 3

Traseu lung

1500 lei

1000 lei

500 lei

Traseu scurt

1000 lei

600 lei

300 lei

Traseu familie

400 lei

300 lei

100 lei

Total premii 5700 lei pentru primele 3 locuri la cele 3 trasee.

Program
Vineri (23.06.2017)
18 – 20 ridicarea chitului de participare
(Pentru cei care doresc sa vina cu o zi mai repede)
Program administrativ
Sambata (24.06.2017)
08:30 - 09:30 – Ridicarea kitului de participare
09:45 – Alinierea la Start a sportivilor inscrisi la Traseul Lung
10:00 – Start Traseu Lung
10:15 – Alinierea la Start a sportivilor inscrisi la Traseul Scurt
10:30 – Start Traseu Scurt
16 : 45 – Afisarea rezultatelor
17:00 – Festivitatea de premiere
22.00 – Foc de tabara
Înscrierile se fac:
●

prin aplicatia de pe siteul nostru http://sport4you.ro/competiemountainbike.html

●

prin e-mail la adresa contact@sport4you.ro
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●

la fata locului.

Cronometrare: Cronometraj electronic cu cip.
Zone de ali e tare /asiste ță teh i ă: patru zo e de ali e tare / asiste ță teh i ă.
Durată: va fi o u i ata î

adrul ședi ței teh i e.

Alte i for ații:

Directii spre locul competitiei – Localitatea Dealu Botii

Cel mai apropiat spital: Spitalul Orasenesc Huiedin
Tel.: +40.269.21.50.50,
www.scjs.ro
Nu ăr de urge ță:
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Posi ilități de azare:
● cabane
● in regim propriu sau cu cortul
Cei care doresc cazare sunt rugati sa specifice la inscriere sau sa ne anunte telefonic
Contact
Persoana de contact: Florin Tomos
Email: contact@sport4You.ro
Telefon : 0743028908

Acesat este ghidul tehnic al competitiei pe care il vom posta pe site. (mai poate suferi
modificari)
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