CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘOSEA
Ediția a

7

-a

23-25 Iunie 2017, Bucov, jud. Prahova
Ca pio atele Națio ale de Șosea

7 se desfașoară î

o for itate u regula e tele UCI și FRC.

Ca pio atele Națio ale de Șosea
su t o o petiţie dedi ată tuturor i liștilor de etățe ie
ro â ă, li e țiați de ătre Federația Ro â ă de Ci lis sau de ătre altă federație ațio ală
re u os ută de UCI. Co petiția va avea două pro e: o trati p i dividual CTI și fo d fo d .
Ca pio atele Națio ale de Șosea 17 au ca obiectiv decernarea titlurilor de Campioni Nationali la
cele doua probe si selectia sportivilor de performanta pentru loturile nationale in vederea participarii
la Campionatele Mondiale, Europene, Balcanice si alte competitii internationale.
Concursul are un caracter individual, ajutorul intre concurenti nefiind permis sub nici o forma.
1. CARACTERISTICILE CURSEI
1.1 Proba de fond FOND:
Se desfășoară vi eri,
iu ie
, și sâ ătă,
iu ie
. Presupu e par urgerea, i el ai
scurt timp, de la două la șase tururi de circuit, i fu ție de dista ța necesară fie arei ategorii.
Probele de fond au loc pe un circuit de 23,5 kilometri, in conditii de trafic restrictionat temporar.
Traseul a fost folosit și pe tru o petitia Road Gra d Tour Dru ul Vi ului. Zona Start / Finish va fi in
fata primariei Bucov, gazda competitiei.
Program:




Vineri, 23 iunie:
o Elite M/Under 23 M 6 ture = 144km
o Cadeti M/ Junioare F 2 ture = 48km
o Cadete F
1 tura = 24km
o Juniori M/ Elite F
4 ture = 96km
Sâ ătă, iunie:
o Amatori 19 - 39 M, 4 ture = 96km
o Amatori M 40 + Amatori F (toate categoriile), 2 ture = 48km

1.2 Proba de contratimp individual CTI:
Se desfășoară, du i i ă

iu ie 2017, pentru toate categoriile de sportivi.

Ple ările și sosirile se vor fa e î zo a par ării ADEPLAST, pe șoseaua DJ
Do eas ă, Buda, Pala a, Olari, dus – î tors. Dista țe de o urs:




Elite/U23 M: 39,400 kilometri
Juniori M/ Elite F/ Amatori M 19-39: 29,000 kilometri
Cadeti M,F/ Junioare F/ Amatori F / Amatori 40+: 14,400 kilometri

D, î dire ția Moara

2. Categorii de sportivi, dreptul de a concura, a ordarea titlurilor de a pio
. La Ca pio atele Națio ale de Șosea
o pletările ulterioare.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ațio al

vor avea drept de parti ipare ur ătoarele ategorii, u

Cadeti, masculin/feminin
Juniori, masculin/feminin
U23, masculin
Elite, masculin/feminin
Amatori 19-29, masculin/feminin
Amatori 30-39, masculin
Amatori 30+, feminin
Amatori 40-49, masculin
Amatori 50+, masculin

2.2 Nu vor putea lua startul sportivii amatori cu varsta mai mica de 19 ani (nascuti inainte de 1999),
acestia fiind asimilati categoriilor Junior sau Cadet, conform vârstei.
. La Ca pio atele Natio ale de Șosea vor putea lua startul doar sportivii are au etățe ia ro â ă
și o urează pe tru Ro â ia și are posedă o li e ță vala ilă pe a ul
, eli erată de ătre
Federația Ro â ă de Ci lis sau alta federație ațio ala re u os ută de UCI, i difere t de ivelul
sportiv avut î dis uție.
. Sportivii de la ategoriile A atori vor plăti o taxa de participare in functie de numarul probelor la
are vor lua startul. Sportivii di ategoriile Cadeti, Ju iori, U
si Elite u vor plati taxă de
participare.
. La Ca pio atele Națio ale de Șosea se vor a orda titlurile de a pio
inscrisi la start si validati:



atio al u ai da ă sunt

minimum 5 sportivi/categorie, în cazul categoriilor masculine
minimum 4 sportive/categorie, în cazul categoriilor feminine.

În cazul neatingerii u ărului i i de o ure ti la o a u ita ategorie, a estia vor o ura la
ategoria i ediat superioară, fără î să a se depăși ai ult de o ategorie. Da ă i i pri o asarea
ategoriilor u se ati ge u ărul i i de parti ipa ți, atu i u se vor de er a titluri de a pio
national pentru respectivele cazuri.
3. Antidoping
3.1 La sfarsitul competitiilor de FOND, in zona Start/Finish va fi amenajat un spatiu dedicat
controlului antidoping, in cazul prezentarii comisarilor ANAD. Acesta va fi in vestiarul salii de sport a
localitatii Bucov si va fi marcat in mod corespunzator cu sageti indicatoare de la linia de sosire.
3.2 La sfarsitul competitiei de CTI, in zona Start/Finish va fi amenajat un spatiu dedicat controlului
antidoping, in cazul prezentarii comisarilor ANAD. Acesta va fi in interiorul firmei ADEPLAST si va fi
marcat in mod corespunzator cu sageti indicatoare de la linia de sosire.

3.3 Antrenorii si sportivii amatori au obligatia ca la sfarsitul fiecarei competitii, in termen de 15
minute de la sosirea grupului principal sa consulte lista sportivilor chemati la controlul antidoping.
Aceasta se va afla in imediata apropiere a liniei de sosire.
4. Premii/taxa de participare
. Pre iile de er ate la Ca pio atele Națio ale de Șosea
tricouri de Campion National.

vor o sta î diplo e,

edalii,

. Parti ipa ții de la ategoria A atori vor tre ui să a hite taxă de parti ipare de
lei are
asigură parti iparea î a ele pro e sau de
de lei pe tru o si gura pro a. Taxa se va plăti i
contul AJ CICLISM PRAHOVA: RO61INGB0000999906904176, deschis la ING Bank Ploiesti cu
mentiunea TAXA INSCRIERE CN 2017, PROBA ....... , SPORTIV.............., VARSTA IMPLINITA IN 2017
pana cel tarziu 16 iunie 2017. Taxa de participare nu este rambursabila.
Exemplu 1: " Taxa inscriere CN 2017, FOND, Ionescu Andrei, 46"
Exemplu 2: “ Taxa inscriere CN 2017, CTI, Ionescu Mihai, 23"
Exemplu 3: "Taxa inscriere CN 2017, FOND+CTI, Ionescu Andreea, 31"
4.3 Sportivii din categoriile Cadeti, Juniori, U23 si Elite, baieti si fete, nu vor plati taxa de participare.
5. Echipament
5.1 Bicicleta admisa este u ai ea de șosea la pro a de fo d , iar la pro a de o trati p i dividual
se pot folosi bicicletele de contratimp conforme cu regulamentul FRC si UCI. Sportivii Cadeti M & F
vor folosi doar i i leta sta dard de șosea î pro a de o trati p i dividual; pentru a inlatura orice
avantaj tehnologic in categoria minora, este total interzisa folosirea rotilor lenticulare de catre
sportivii Cadeti M&F.
. Sportivii vor purta pe tot par ursul o petitiei două u ere de ide tifi are, pe orp, pe
buzunarele di spate și u u ăr pe tija de șa, i preu ă u CIP-ul de cronometrare.
. Este o ligatorie folosirea ăștilor o ologate.
. Nerespe tarea ori arei o diţii di
sportivului î ulpă.

ele de

au sus atrage după si e des alifi area i ediată a

6. Programul competitiei
6.1 Inscrierea sportivilor din categoria Amator la aceasta competitie se va face in perioada 6 - 16
iunie 2017 prin completarea FORMULARULUI DE INSCRIERE. Pentru a finaliza inscrierea este
necesara completarea tuturor campurilor de date din formular: date identificative, serie licenta FRC,
nr. operatiune bancara de efectuare a platii taxei de inscriere; pentru suport si detalii puteti contacta
secretariatul competitiei la tel. 0763820423 sau mail ciclismpetrolulploiesti@gmail.com.
6.2 Validarea inscrierilor se va face joi 22 iunie 2017, intre orele 15:00 - 18:00 la sediul sectiei de
ciclism a CS Petrolul Ploiesti, in Ploiesti, Str. Stadionului, nr 20. La validare, sportivii amatori vor

preze ta li e ța FRC și dovada platii. I s rierea este valida dupa se area for ularului si a
declaratiei de responsabilitate, primirea numarului de identificare si a cip-ului de cronometrare.
6.3 Cluburile afiliate FRC sau ori ărei alte federații ațio ale afiliate UCI vor înscrie sportivii din
ategoriile Cadeti, Ju iori, U
și Elite pâ ă î data de
iu ie
prin e-mail la adresa
office@federatiadeciclism.ro .
. Joi,



iu ie

, vor avea lo ședi țele teh i e, după u

ur ează:

ora : ședi ta teh i ă la Se tia de Ci lis a CS Petrolul Ploiesti – cu antrenorii / team
a agerii lu urilor u sportivi de perfor a ță;
ora : ședi ta teh i ă la sala de ședi țe a CS Petrolul Ploiesti u sportivii a atori;

6.5 Program Vineri 23 iunie 2017:
a)

Programul Cursei 1:
 08.00 - Preze tarea o ure ţilor î zo a de start start/sosire i fata Pri ariei Bu ov;
 08.30 - Restri ţio area ir ulaţiei rutiere pe tro so ul de dru
upri s î tre Pri aria
Bucov si intersectia DJ102E cu DJ250 pe o distanta de 400m;
 09.00 - I eperea o petiţiei sportive - Start categoria ELITE M & Under23 (6 tururi de
parcurs);
 09.05 - Start categoria Cadeti & Junioare F (2 tururi de parcurs) + categoria Cadete F (1
tur de parcurs);
 09.50 - Sosire categoria Cadete F
 10.30 - Sosire categoria Cadeti & Junioare F la Primaria Bucov;
 13.00 - Sosire categoria ELITE & Under23 la Primaria Bucov;
 13.15 - Ter i area a tivităţilor.

b) Programul Cursei 2:
 13.45 - Preze tarea o ure ţilor î zo a de start start/sosire in fata Primariei Bucov;
 14.00 - Restri ţio area ir ulaţiei rutiere pe tro so ul de dru
upri s î tre Pri aria
Bucov si intersectia DJ102E cu DJ250 pe o distanta de 400m;
 14.30 - I eperea o petiţiei sportive - Start categoria Juniori & ELITE F (4 tururi de
parcurs);
 17.15 - Sosire categoria Juniori & ELITE F. la Primaria Bucov;
 17.30 - Ter i area a tivităţilor.
6.6 Sambata 24 iunie 2017 - Programul Cursei 3:







09.00 - Preze tarea o ure ţilor î zo a de start start/sosire i fata Pri ariei Bu ov;
09.30 - Restri ţio area ir ulaţiei rutiere pe tro so ul de dru
upri s î tre Pri aria
Bucov si intersectia DJ102E cu DJ250 pe o distanta de 400m;
10.00 - I eperea o petiţiei sportive - Start categoria Amatori M Over 40 & Amatori F 2 tururi de parcurs / Under 40 M - 4 tururi de parcurs);
12.00 - Sosire categorii Amatori Over 40 & Amatori F la Primaria Bucov;
13.45 - Sosire categorii Amatori M Under 40 la Primaria Bucov;
14.30 - Festivitate de premiere FOND - TOATE CATEGORIILE - Primaria BUCOV



15.30 - Ter i area a tivităţilor.

6.7 Duminica 26 iunie 2017 - Programul Cursei 4:








08.00 - Preze tarea o ure ţilor î zo a de start start/sosire i fata fir ei ADEPLAST;
09.00 - Start categorie Cadeti & Junioare F. - 14,400 km
09.50 - Start categorie Juniori M & Elite F - 29,000 km
11.15 - Start categorie Under23 & Elite M - 39,400 km
13.00 - Start categorii Amatori M 19-29 & 30-39 ani - 30 km
15.00 - Start categorii Amatori M 40-49, Over 50 & F Over19 - 14,400 km
16.15 - Festivitate de premiere CTI - TOATE CATEGORIILE - la sediul ADEPLAST.

Programul orar poate suferi modificari in functie de numarul concurentilor inscrisi si admisi in
competitie.
7. Restri ții de pas
. Cadeții vor folosi pasul
șosea, fara roti lenticulare;

axi

de ,

x

iar la CTI vor folosi doar bicicleta standard de

7.2 Juniorii vor folosi pasul maxim de 7,93 m (52x14);
7.3 În proba de contratimp individual, bicicleta va avea masurile stabilite de catre UCI.
7.4 La sedinta tehnica va fi alcatuita o comisie de masurare a pasului pentru Cadeti si Juniori, ce va
cuprinde 3 membrii (antrenori dau delegati din partea cluburilor) sub coordonarea unui arbitru.
8. Alte prevederi
. Startul și sosirile i pro ele de fo d se vor efe tua i lo alitatea Bu ov, i fata Pri ariei Bu ov.
8.2 Sportivii sunt obligati sa se prezinte pentru formalitatile de plecare cu 45 minute inainte de start
8.3 In proba de CTI, concurentii vor lua startul conform Listei cu Ordinea Plecarilor, in caz de
intarziere la start, nu se permite un re-start.
8.4 In proba de CTI, concurentii vor pleca la intervale de 1 minut, la categoriile U23 & Elite, ultimii 5
concurenti vor lua startul la 2 minute; concurentii de la aceleasi echipe nu vor putea lua startul unul
dupa celalalt.
8.5 Campionii Nationali pe anul 2016 vor lua ultimii startul la categoria la care detin titlul de campion.
8.6 Proba se încheie la sosirea ultimului participant.
8.7 Sportivii clasati pe primele 3 locuri la fiecare categorie sunt obligati sa participe la festivitatile de
premiere.
8.8 Organizatorul poate refuza participarea, la concurs, a oricarui sportiv a carui prezenta ar putea
aduce atingere imaginii sau reputatiei organizatorului ori evenimentului.

8.9 Organizatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentului regulament.
8.10 Cronometrarea se va face atat manual cat si cu sistem electronic.
8.11 In caravana va exista un serviciu de radio; echipele care doresc sa beneficieze de acest serviciu
vor trebui sa fie echipate cu statii de radio corespunzatoare.
8.12 Nu vor fi admisi la start sportivii care au trimis inscrierea dupa termenul-li ită de î s riere.
8.13 Numarul de ordine al masinilor tehnice in caravana va fi decis la sedinta tehnica. Acestea vor fi
conduse NUMAI de catre un posesor de licenta FRC sau UCI.
8.14 Pentru proba de CTI, cluburile vor comunica pana in data de 16 iunie ce sportiv vor urmari in
concurs. Cluburile care vor urmari un sportiv in proba de CTI vor delega o persoana din stafful sau
care va fi utilizata ca arbitru in masina altei echipe.
8.15 In caz de defectiune mecanica sau cazatura in ultimii 3 km ai probei de FOND, concurentul in
cauza va fi clasat pe ultimul loc in grupul in care se afla la momentul incidentului.
8.16 Este interzisa alimentarea concurentilor in primii 50 km si in ultima tura dupa Casa Seciu pana la
Sosire.
8.17 Chipul de Cronometrare va fi predat personalului desemnat pentru acest lucru, la sfarsitul
ultimei probe.
9. Voluntariat
9.1 Securitatea traseului va fi asigurata de un efectiv de 10 voluntari asezati in puncte fixe conform
planului de securitate, impreuna cu Politia Locala si Jandarmeria.
10. Secretariatul competitiei
10.1 In perioada 22 - 25 iunie 2017, secretariatul Campionatelor Nationale va functiona in Ploiesti, la
sediul sectiei de ciclism a CS Petrolul Ploiesti, str. Stadionului nr.20
10.2 In timpul desfasurarii competitiilor, Seretariatul va functiona in imediata vecinatate a liniei de
Start/Finish. Acesta va fi marcat in mod corespunzator cu sageti indicatoare de la linia de sosire.
11. Oprirea / retragerea din competitie
Orga izatorul îşi rezervă dreptul de a opri di







o petitie u parti ipa t î ur ătoarele azuri:

Sportivul s-a a ide tat şi starea sa u-i ai per ite să o ti ue;
Sportivul este o servat de ătre u orga izator / ar itru fără u ărul de parti ipare, sau u
bicicleta in conditii tehnice neadecvate ce pot afecta securitatea sa sau a celorlalti sportivi;
Abaterea de la traseu, taierea curbelor prin urcare pe trotuar;
Abandonarea de echipament, ambalaje sau orice alte resturi pe traseu;
Co porta e t esportiv faţă de eilalţi parti ipa ti sau o duita e orespu zatoare faţă de
oficiali, public, organizatori;
Nerespe tarea i di aţiilor exprese ale orga izatorului sau ale repreze ta ţilor a estuia

Ori e parti ipa t are a a do eaza va a u ţa orga izatorul si va preda u erele de ide tificare
elui ai apropiat o isar de ursă.
Chipul de cronometrare va fi predat personalului desemnat la finalul competitiei in zona Start /
Finish. Daca sportivul se afla in afara competitiei, acesta nu va trece sub nici o forma prin poarta de
cronometrare in zona Start / Finish.

12. Măsuri de sigura ţă
. Sportivii pot parti ipa la a est o urs pe proprie răspu dere, u respe tarea legislatiei rutiere
i vigoare, a regula e tului UCI si regula e tului FRC, fapt atestat de de laraţia are este parte
i tegra tă i pro edura de î s riere.
12.2 Conducatorii auto ai masinilor tehnice trebuie sa respecte legislatia rutiera in vigoare, sa
cunoasca regulamentul tehnic la FRC in ce priveste obligatiile si normele de securitate in caravana cu
o experienta in domeniu de minim doi ani (lucru certificat de catre FRC).
12.3 Caravana va fi insotita de un autovehicul cu medic, o ambulanta, autovehicul de deshidere /
inchidere a cursei, o masina neutra pentru schimbul de roti / biciclete, motociclisti.
12.4 La interse tiile u viraj la stâ ga, i terse țiile se aforizate si se surile giratorii prioritatea
competitorilor va fi asigurata de agenti ai politiei locale.
12.5 De-a lungul traseului sunt pozitionati voluntari, conform planului de securitate al competitiei.
12.6 In zona Start/Finish va exista un punct sanitar cu personal specializat în acordarea primului
ajutor.
12.7 Serviciul medical in cazul accidentelor majore este asigurat de Spitalul Judetean de Urgenta
Ploiesti situat pe Str. Gageni nr. 100, Ploiesti, Jud. Prahova .
12.8 In caz de forta majora organizatorul poate modifica traseul, amana sau chiar opri competitia.
13. Contestatii
13.1 Contestatiile se vor inainta in scris de catre delegatii echipelor, insotite de plata unei cautiuni de
100 RON (care va fi inapoiata in cazul admiterii contestatiei).
13.2 Contestatiile scrise se vor inainta Juriului de Concurs astfel:




cu 30 de minute inainte de start pentru cele indreptate impotriva sportivilor, bicicletelor
utilizate sau echipamentelor de concurs;
la maximum 1 ora de la sosirea ultimului concurent pentru nereguli in timpul competitiei;
in maximum 1 ora de la afisarea clasamentului pentru nereguli in editarea acestuia.

14. Cazare re o a dată


Hotel Pik Elegance Bucov:

office@pikelegance.ro tel. 0753664422








Conac Domnita Ralu Chitorani: contact@domnitaralu.ro tel. 0723682568
Pensiunea La Cazemata Bucov: la_cazemata@yahoo.com tel. 0724791023
Hotel Colina Grande Valea Calugareasca: hotel.colina.grande@t-i.ro
Hotel Nord Ploiesti:
reception@nordhotelploiesti.com
Hotel GP Barcanesti: office@gphotel.ro
Hotel Casa Seciu:
office@casaseciu.ro

Re o a da rezervările di ti p, pâ ă î
Nationale Ciclism".

data de

iu ie

, u spe ifi area "Ca pio ate

15. ORGANIZATORI
Director competitie:

Burghelea Ovidiu

Director comunicare:

Petre Apostol

Director IT:

Vagneti Constantin

Secretariat:

Sarban Laura

Responsabil securitate:

Ionut Dragomir

Responsabil voluntari:

Marius Anghel

Responsabil zona START/SOSIRE:

Dolete Ioan

Respo sa il verifi are teh i ă:

Burghelea Bogdan

Președi te AJC Prahova:

Ciocan Constantin

Asociatia Judeteana de Ciclism Prahova
Str. Pielari Nr.5, Ploiesti
e-mail:

Tel. 0763820423

ciclismpetrolulploiesti@gmail.com

https://www.facebook.com/AJCPrahova/?fref=ts

