REGULAMENT
TURUL CICLIST AL CLUJULUI – 07 – 09 SEPTEMBRIE 2017
TROFEUL ARDEALUL – 09 SEPTEMBRIE 2017
I.ORGANIZARE
1.Competiţiile sunt organizate de Asociaţia Judeţeană de Ciclism şi Triatlon Cluj şi de Clubul
Sportiv Voinţa Cluj-Napoca, în colaborare cu Federaţia Română de Ciclism, Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Cluj şi în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi Consiliul Judeţean Cluj
Concursul se va desfăşura în Municipiul Cluj precum și în Județ.
II.PARTICIPANŢI
1.Concursul este de tip „Open” şi pot participa:
‐orice sportivi licenţiaţi sau amatori:
- Masculin :
- 14 - 18 ani
- 19 - 23 ani;
- 24 - 39 ani;
- 40 - 59 ani;
- peste 60 ani.
- Feminin :
- 14 – 18 ani
- peste 19 ani
- copii(vor participa numai la probele de C.T.I. şi circuit astfel întocmindu-se clasament pentru
fiecare etapă): - 06 – 08 ani;
- 09 – 11 ani;
- 12 – 13 ani;
2.Categoriile de concurs pentru care se vor întocmi clasamente separate sunt cele amintite mai
sus, la punctul 1.
3.Participarea sportivilor se face pe propria răspundere din punct de vedere medical al acestora.
Fiecare participant este responsabil de pregătirea fizică, psihică cât şi pentru aptitudinile necesare
participării la o competiție ciclistă. Pentru sportivii minori și pentru copii este necesar acordul
părinților. Totodată, participanţii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru funcționalitatea bicicletei
şi a echipamentului tehnic utilizat, precum şi pentru eventualele incidente de orice natură apărute
premergător, în timpul şi după încheierea cursei, la locurile de start/finish sau pe traseu.
Se recomandă participanților un control medical preventiv anterior participării la competiție.
4.Deasemenea sunt invitaţi să participe cei mai buni actuali ruteri din ţară, precum şi foşti mari
ruteri cu rezultate notabile în probele de șosea, multiplii Campioni Naţionali, câştigători ai Turului
României, Cursa Păcii şi a multor competiţii interne şi internaţionale, aceştia vor fi prezentaţi înainte de
startul la fiecare etapă, deasemenea intenționăm să invităm în funcție de posibilitățiile financiare
conducerea Federaţiei Române de Ciclism, Comisia de Competiţii, Legitimări, Transferuri si Clasificări,
Colegiul Central al Arbitrilor, oficialităţi din municipiul Cluj-Napoca şi judeţul Cluj, etc.
5.Se va respecta cu stricteţe Codul Rutier (Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
III.DISTANŢE ŞI CLASAMENTE
1.Sportivii în vîrstă de peste 14 ani, se pot înscrie şi parcurge următoarele trasee:
-Joi, 07 septembrie 2017 – ora 16:00 – etapa I - CONTRATIMP INDIVIDUAL (C.T.I. profil muntosnumai urcare) – 6 km - start intersecţie drumul Sf. Ioan cu strada Bucium (GPS 46.751557,
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23.544141)(Restaurant Roata), pe drumul Sf. Ioan cu sosire în Calea Făgetului. Plecarea concurenţilor se
va face la fiecare minut, urmând ca ordinea de plecare se va face în funcție de concurenții înscriși.
-Vineri, 08 septembrie 2017 – etapa II - FOND – ora 10:00 – 80 km - start tehnic ieşire Apahida pe
DN16 - Km1 , (46.802043, 23.765998). pe traseul: Apahida, Căianu-Vale – Ghirişu Român – Mociu –
Zorenii de Vale, cu întoarcere la limita judeţelor Cluj – Mureş cu sosire în Apahida, km1. Plecarea
participanţilor se va face în bloc pentru toate categoriile, întocmindu-se clasamente separate ;
-Sâmbătă, 09 septembrie 2017 - ora 09:00 – etapa III - CIRCUIT , pe Bdul.1 Decembrie 1918, ClujNapoca, pe malul Someșului, plecare/sosire in față la Restaurant Sinaia, dupa cum urmeaza:
-orele 09:00 - START categoria copii
-6 – 8 ani
-9 – 11 ani
-12 – 13 ani
(urmând ca numărul de tururi să se stabilească la start în funcție de numărul de participanți)
-orele 10:00 - START categoria 14-18 ani M și F 14-18 ani, 19+, 15tururi – 39km
-orele 11:30 - START categoria 40-59 ani și 60+ M, 15tururi – 39km
-orele 13:00 - START categoria 19-23 ani și 24-39 ani M, 21tururi – 55km
În etapa a III-a de CIRCUIT se vor organiza 6(șase) sprinturi intermediare din 3 în 3 tururi, punctate
astfel: loc. I – 5 pct, loc II – 3 pct, loc III – 1 pct.
După aceste 6 (șase) sprinturi se va intocmi un singur clasament general pentru categoriile 19 – 23
ani și 24 – 39 ani astfel, primii 3 clasați, vor fi premiați in cadrul competiției ”Trofeul Ardealul”. Urmând ca
sprintul final din al 21-lea tur să desemneze câștigătorul etapei a III-a din Turul Clujului.
În cazul unei defecțiuni tehnice sportivul are obligația de a se prezenta la masa arbitrilor (start)
pentru a anunța defecțiunea, urmând ca să primeasca un tur avans pentru a-și remedia defecțiunea.
2.Pentru sportivii care vor participa la toate cele trei probe (contratimp individual, fond şi circuit)
se va întocmi un clasament general desemnându-se câştigătorul Turului Ciclist al Clujului.
3.Prima şedinţă tehnică se va organiza, în data de 6 septembrie a.c., orele 18:00 la Hostel Voinţa,
str. prof. Valeriu Bologa, nr. 55 A, iar celelalte şedințe tehnice se vor organiza sub forma unor briefing-uri
înainte cu 1 oră de startul fiecărei etape.
4.Clasamentele etapelor de fond și al etapei de circuit se vor întocmi în ordinea trecerii liniei de
sosire. Clasamentul etapei de contratimp se va întocmi în ordinea timpului înregistrat de fiecare
concurent.
5.În clasamentul etapei II(fond) și III(circuit) se vor acorda bonificații în timp, primilor trei sportivi
sosiți la fiecare categorie, astfel: locul I – 10 secunde, locul II – 6 secunde, locul III – 4 secunde.
IV.ÎNSCRIERI
1.Sportivii se pot înscrie pe adresa ciclismcluj@yahoo.com, termenul înscrierilor este până în data
de 04 septembrie a.c. . Taxa de participare este stabilită astfel:
-copii 06 – 13 ani – 20 lei;
-sportivi peste 14 ani – 30 lei/probă.
Taxa de participare este obligatorie pentru toţi participanţii.
Taxa de participare poate fi virată în contul Asociaţiei Judeţene de Ciclism şi Triatlon Cluj, IBAN RO89BRDE130SV92025031300, B.R.D. CLUJ, CUI: 18510827 sau achitată în numerar la locul de start al
compeţiilor.
2.Se va specifica la rubrica „Observaţii” numele concurentului.
3.În cazul în care înscrierea şi plata are loc la punctul de start, nivelul taxelor menţionate anterior
se vor majora cu 10 lei.
V. RESPONSABILITĂŢI
1.Toţi membrii şi participanţii la competiţie vor respecta legislaţia rutieră în vigoare din România.
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2.Organizatorul nu-şi asumă nici o răspundere pentru incidente şi accidente de persoane, maşini,
motociclete şi biciclete.
3.De asemenea orice contravenţie sau infracţiune comisă de participanţii la competiţie nu intră în
responsabilitatea organizatorilor şi colaboratorilor acestora.
4.Asociaţia Judeţeană de Ciclism şi Triatlon Cluj se obligă să se prezinte la fiecare etapă din
competiţie cu, cronometraj electronic şi să întocmească clasamente în cel mai scurt timp pentru toţi
participanţii.
VI. CODUL DE CURSĂ
1.Sportivii şi conducătorii auto ai maşinilor oficiale prezenţi în cursă sunt obligaţi să respecte
regulile de circulaţie pe drumurile publice, să respecte regulamentul UCI şi Regulamentul Federaţiei
Române de Ciclism precum şi dispoziţiile arbitrului principal. Acreditările vor fi retrase persoanelor care
(direct sau indirect) sunt responsabile pentru nerespectarea dispoziţiilor specificate mai sus. Cursa va fi
precedată de o maşină cu inscripţia “Atenţie cursă ciclistă! “.
VII. ABANDONUL
1.In caz de abandon, alergătorii sau antrenorii acestora au obligația de a anunța comisia de arbitrii
în caz contrar sportivii vor fi sancționați.
VIII. RECLAMAŢII
1.Toate reclamaţiile sau contestaţiile privind în mod strict faptele din cursã trebuie să fie
examinate de catre juriul de concurs. Nici o reclamaţie nu va fi analizată, dacă nu este prezentată în scris,
şi însoţită de o cauţiune de 100 de lei. Această cauţiune poate fi restituită dacă reclamaţia este fondată.
2.Reclamaţiile trebuie făcute juriului de concurs în următoarele termene:
-asupra clasamentelor cel mai târziu după o oră de la publicarea clasamentelor;
-asupra neregularităţilor în cursă, cel mai târziu după o oră de la sosire.
IX. PURTAREA CĂŞTII DE PROTECŢIE
1.În timpul competiţiei toţi cicliştii sunt obligaţi să poarte casca de protecţie. La startul
competiţiei nici un ciclist nu este admis fără să poarte casca de protecţie.
X. LOCUL DE REUNIUNE AL CURSEI
1.Toţi sportivii (licenţiaţi, copii sau sportivi amatori) şi Directorii Tehnici/Sportivi trebuie să se
prezinte la locul de start al fiecărei probe cu minimum o oră înainte de ora fixată pentru startul etapei şi
semnare a listei de start. Lista de semnături se închide cu 15 minute înainte de startul cursei, Sportivii
care nu semnează lista de plecare vor fi descalificaţi conform prezentului regulament. Alergătorii
trebuie să se supună dispoziţiilor arbitrilor de start.
XI. ASISTENŢA MEDICALĂ
1.Acest serviciu este condus de către un doctor care este direct responsabil. Serviciul este realizat
în timpul cursei de ambulanţă. Medicul cursei este la dispoziţia tuturor participanţilor de la operaţiile
preliminare până la sfârşitul cursei. Medicul, conform atribuţiilor sale este considerat ca şi arbitru al
Federaţiei Române de Ciclism. Lista de spitale şi unităţi de primiri urgenţe vor fi menţionate la Briefing.
XII. PREMII
1.Festivitatea finală de premiere se va organiza Sâmbătă, 9 septembrie 2017, la finalul desfăşurării
ultimei categorii, la locul de start/sosire a probei de circuit. Se vor acorda premii pentru fiecare etapă
primilor trei clasați constând în medalii și diplome. Urmând ca dupa întocmirea clasamentului general
primii trei la categoriile 14 – 18ani, 19 – 23ani, 24 – 39ani MASCULIN, precum şi 14 – 18ani si 19+
FEMININ, vor primi diplome, cupe, precum și premii în numerar sau produse.
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XIII. DISPOZIŢII FINALE
1.Datorită faptului că această competiţie este “OPEN” pentru toţi participanţii, atât licenţiaţi, cât şi
amatori, aceştia pot utiliza biciclete specifice de sosea şi MTB.
Organizatorul îşi rezervă dreptulde a aduce modificări prezentului regulament.
Persoanele de contact privind competiţia :
-domnul Ioan Zemianschi – Preşedinte As.Jud.de Ciclism si Triatlon Cluj tel: 0264.585.928, 0733.241.658
-domnul Dumitru Apostol – Secretar As.Jud.de Ciclism si Triatlon Cluj tel: 0728.194.657
-domnul Gheorghe Căpraru – Preşedinte C.S.Voinţa Cluj-Napoca
tel: 0723.527.014
Persoana de contact privind serviciile de cazare şi masă :
- Carmen Căprar –Manager Hostel C.S.Voinţa Cluj-Napoca
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tel: 0744.573.625.

