GHID TEHNIC
CRISTIAN GRAND PRIX
CRITERIUM

Data: 22 Iulie 2017
Unde: Loc. Cristian Jud. Brasov

Competiția se desfașoară în conformitate cu regulamentele UCI și FRC.
CRISTIAN GRAND PRIX este o competitie ciclista pe sosea tip
CRITERIUM, dedicată sportivilor de performanta, categoriilor de copii,
sportivilor amatori si nu in ultimul rand tinerilor din Comuna Cristian.
Aceasta prima editie a competitiei va conta ca Etapa de Cupa Romaniei la
Ciclism Sosea pentru Copii.

1. CARACTERISTICILE CURSEI
1.1 Traseul Competitiei:
 Circuit asfaltat cu o lungime de 2 km
 Traseu perfect plat
 Zona Start/Finish - Casa GEORG BOLTRES

 Sensul de mers - Sens orar

2. CATEGORII DE SPORTIVI:
2.01

Copii D2 ( 5 - 6 ani), masculin/feminin

2.02

Copii D1 ( 7 - 8 ani), masculin/feminin

2.03

Copii C ( 9 - 10 ani), masculin/feminin

2.04

Copii B (11 - 12 ani), masculin/feminin

2.05

Copii A (13 - 14 ani), masculin/feminin

2.06

Cadeti, masculin/feminin

2.07

Juniori, masculin/feminin

2.08

U23 & Elite, masculin

2.09

Open feminin

2.10

Amatori 19-39, masculin/feminin

2.11

Amatori 40+, masculin

2.12 La aceste categorii pot participa atat posesorii licențelor FRC cat si
sportivii amatori nelicentiati.
2.13 Sportivii de la categoria Copii vor participa numai cu acordul expres al
parintilor sau tutorelui legal.
2.14 Pentru etapa de Cupa Romaniei la Sosea, vor puncta numai copii echipati
conform regulamentului FRC.

3. DISTANTE DE PARCURS:
3.1 Competitia presupune parcurgerea, in cel mai scurt timp, de la 2 la 40 tururi,
in funcție de distanta necesara fiecarei categorii, pe un circuit de 2,00 kilometri,
in conditii de trafic inchis.
3.2 Cele 19 categorii de varsta, masculin / feminin, vor alerga in opt curse
distincte dupa cum urmeaza:









Race 1 Cadeti & Juniori, masculin/feminin
Race 2 U23 & Elite & Amatori 19-39 masculin
Race 3 Cupa Romaniei Copii D2 ( 5 - 6 ani), m/f
Race 4 Cupa Romaniei Copii D1 ( 7 - 8 ani), m/f
Race 5 Cupa Romaniei Copii C ( 9 - 10 ani), m/f
Race 6 Cupa Romaniei Copii B (11 - 12 ani), m/f
Race 7 Cupa Romaniei Copii A (13 - 14 ani), m/f
Race 8 Amatori 40+ masculin & Open Feminin

- 20 ture = 40 km
- 40 ture = 80 km
- 2 ture = 4 km
- 3 ture = 6 km
- 5 ture = 10 km
- 8 ture = 16 km
- 12 ture = 24 km
- 25 ture = 50 km

4. PREMII / TAXA DE PARTICIPARE
4.1 Premii: diplome, medalii, echipament ciclism, bani - conform grilei de
premii anexate.
4.2 Participanții de la categoria Amatori vor trebui să achite o taxă de
participare in valoare de 50 lei care va contribui la acoperirea cheltuielilor de
organizare a competitiei si/sau suplimentarea fondului de premiere. Taxa se va
plăti
in
contul
ACS
SAVORYA
CYCLING
TEAM:
RO59RNCB0058154773800001 deschis la BCR cu mentiunea TAXA
INSCRIERE CRISTIAN GRAND PRIX - nume & prenume pana cel tarziu
18 iulie 2017. Taxa de participare nu este rambursabila.
4.3 Sportivii din categoriile Copii, Cadeti, Juniori, U23 si Elite nu vor plati taxa
de participare.
4.4 Copii, tinerii si amatorii din Cristian nu vor plati taxa de inscriere.

5. ECHIPAMENT
5.1 Bicicleta admisa pentru categoriile de performanta si amatori este, numai
cea de șosea (la proba de fond) conform regulamentelor FRC si UCI. Pentru
categoriile de copii este admis orice tip de bicicleta cu conditia ca acestea sa fie
in buna stare de functionare, din punct de vedere tehnic si sa nu reprezinte un
pericol pentru participantii la competitie.
5.2 Sportivii vor purta pe tot parcursul competitiei două numere de identificare,
pe corp, pe buzunarele din spate și un număr pe tija de șa, impreună cu CIP-ul
de cronometrare.
5.3 Este obligatorie folosirea căștilor omologate.
5.4 Nerespectarea oricarei condiţii din cele de mau sus atrage după sine
descalificarea imediată a sportivului în culpă.

6. PROGRAMUL COMPETITIEI
6.1 Inscrierea sportivilor la aceasta competitie se va face pana pe data de 18
iulie 2017, pe mail savoryacyclingteam@gmail.com, in cazul amatorilor,
anexandu-se si dovada platii taxei de inscriere.
6.2 Validarea inscrierilor se va face in ziua competitiei, intre orele 07:00 09:00 la sediul ACS SAVORYA CYCLING TEAM, in Cristian,
Piata

Libertatii nr. 1. La validare, sportivii amatori vor prezenta actul de identitate
sau licența FRC si dovada platii. Inscrierea este valida dupa semnarea
formularului si a declaratiei de responsabilitate, primirea numarului de
identificare si a cip-ului de cronometrare.
6.3 Cluburile afiliate FRC sau oricărei alte federații naționale afiliate UCI vor
înscrie sportivii din categoriile Cadeti, Juniori, U23 și Elite până în data de 18
iulie 2017 pe email savoryacyclingteam@gmail.com .
6.4 Ziua Anterioara Competitiei:
 Arbitrii si colaboratorii ASOCIATIEI CLUB SPORTIV SAVORYA

CYCLING TEAM vor pregati traseul, marcaje, linie start/finish;

 Seara va avea loc ședința tehnica a arbitrilor, deciderea posturilor de

control si recapitularea planului de securitate al competitiei.

6.5 Ziua Competitiei:












orele: 08:00 - Sedinta Tehnica Antrenorilor
orele: 09:00 - 40 Km, Race N°1;
orele: 10:00 - Sedinta Tehnica a Amatorilor
orele: 10:30 - 80 Km, Race N°2;
orele: 13:00 - 4 Km, Race N°3;
orele: 13:20 - 6 Km, Race N°4;
orele: 13:40 - 10 Km, Race N°5;
orele: 14:10 - 16 Km, Race N°6;
orele: 14:50 - 24 Km, Race N°7;
orele: 16:00 - 50 Km, Race N°8;
orele: 18:00 - ceremonia de premiere.

7. RESTRICȚII DE PAS
7.1 Fiind cursa unica, Cadetii si Juniorii vor folosi acelasi pas - maxim de 7,93
m (52x14);
7.2 Copii ce doresc sa puncteze in Cupa Romaniei vor folosi urmatoarele
pasuri:





Copii A - 6,45 m
Copii B - 6,05 m
Copii C - 5,40 m
Copii D - 5,10 m

7.3 Pasul categoriilor de copii va fi masurat la cererea antrenorilor acestora in
imediata vecinatate a liniei de start, de catre un arbitru delegat.

8. ALTE PREVEDERI
8.1 Proba se încheie la sosirea ultimului participant.
8.2 Daca sosirea este anticipata, aceasta nu va afecta startul categoriei
urmatoare.
8.3 Festivitatile de premiere se vor face la sfarsitul zilei, dupa stabilirea finala a
clasamentului in piata centrala a localitatii Cristian.
8.4 Organizatorul poate refuza participarea, la concurs, a oricarui sportiv a
carui prezenta ar putea aduce atingere imaginii sau reputatiei organizatorului
ori evenimentului.
8.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentului
regulament.
8.6 Cronometrarea se va face atat manual cat si cu sistem electronic.

9. OPRIREA / RETRAGEREA DIN COMPETITIE
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri din competitie un participant în
următoarele cazuri:
9.1 Sportivul s-a accidentat şi starea sa nu-i mai permite să continue;
9.2 Sportivul este observat de către un organizator / arbitru fără numărul de
participare, sau cu bicicleta in conditii tehnice neadecvate ce pot afecta
securitatea sa sau a celorlalti sportivi;
9.3 Abaterea de la traseu, taierea curbelor prin urcare pe trotuar;
9.4 Abandonarea de echipament, ambalaje sau orice alte resturi pe traseu;
9.5 Comportament nesportiv faţă de ceilalţi participanti sau conduita
necorespunzatoare faţă de oficiali, public, organizatori;
9.6 Nerespectarea indicaţiilor
reprezentanţilor acestuia,

exprese

ale

organizatorului

sau

ale

9.7 Orice participant care abandoneaza va anunţa organizatorul si va preda
numerele de identificare celui mai apropiat comisar de cursă.
9.8 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.

10. MĂSURI DE SIGURANŢĂ
10.1 Sportivii pot participa la acest concurs pe proprie răspundere, cu
respectarea legislatiei rutiere in vigoare, a regulamentului UCI si
regulamentului FRC, fapt atestat de declaraţia care este parte integrantă in
procedura de înscriere.
10.2 Nu este permisa urmarirea cu mijloace auto a participantilor;
10.3 La categoriile Elite - Amatori, in caz de defectiune, in zona de start / finish
sportivii isi vor putea repara defectiunile mecanice; dupa verificarea uni arbitru
desemnat special, sportivul poate beneficia de un tur neutru, acesta putind
reintra in pozitia pe care o ocupa in momentul verificarii defectiunii. Aceasta
regula nu este valabila in ultimele 5 ture ale cursei.
10.4 Toate intersectiile vor fi securizate de catre agenti ai politiei locale si
personal desemnat.
10.5 De-a lungul traseului sunt pozitionati personal tehnic de control / arbitrii,
conform planului de securitate al competitiei.
10.6 In zona Start/Finish va exista un punct sanitar cu personal specializat în
acordarea primului ajutor.
10.7 In caz de forta majora organizatorul poate modifica traseul, amana sau
chiar opri competitia.

11. ORGANIZATORI
Director competitie: ................................................................ Burghelea Ovidiu
Responsabil zona START/SOSIRE: ................................................ Dolete Ioan
Presedinte: ..................................................................................... Dima Emil Jr.

e-mail:
web:

savoryacyclingteam@gmail.com
www.savoryacyclingteam.ro

Grila de Premii
Valoare totala premii: 11520 Ron
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