Campionatele Națio ale de Șosea pe tru Copii 2017
Miercurea Ciuc, 11-12 August 2017

REGULAMENT
Ca pio atele Națio ale de Șosea pe tru Copii
7 su t o o petiție dedi ată sportivilor de
etățe ie ro
ă are deți o li e ță validă și are se î adrează î ategoriile de v rstă D , D , C,
B și A. Co petiția va avea două pro e, de contratimp i dividual și de fond.
Co petiția se desfășoară su egida Federației Ro
e de Ci lis și este orga izată de Clu ul
Sportiv Intersport. Regulamentul ge eral are guver ează a eastă o petiție este el al U iu ii
Ci liste I ter ațio ale și el al Federației Ro
e de Ci lis .
Î

o petiție su t a eptați doar sportivii u i i lete spe ifi e de șosea.

Programul ursei și traseul ursei
Proba de contratimp va avea loc vineri 11 August 2017, în raza lo alității B rzava, după ur ătorul
program:
07:30-07:40
08:30
08:50
09:10
09:30
10:30

Şedi ţă teh i ă la faţa lo ului.
Start Copii D2: 5-6 ani ......
Start Copii D1: 7-8 ani ......
Start Copii C: 9-10 ani ......
Start Copii B: 11-12 ani ......
Start Copii A: 13-14 ani ....

Traseu o petiții 11 august:

1 km
2 km
4 km
6 km
10 km

Proba de fond va avea loc s
program:
07:30-07:40
08:00
08:15
08:35
09:15
10:20

ătă,

August, în raza lo alității B rzava, după ur ătorul

Şedi ţă teh i ă la faţa lo ului.
Start Copii D2: 5-6 ani ......
Start Copii D1: 7-8 ani ......
Start Copii C: 9-10 ani ......
Start Copii B: 11-12 ani ......
Start Copii A: 13-14 ani ....

2 km
4 km
10 km
20 km
40 km

Traseu o petiție 12 august:

Alte prevederi
Î s rierea î o petiție se fa e o plet d for ularul atașat și tri iț
adresa: office@federatiadeciclism.ro, p ă la data de 09 August 2017.

du-l pe e-mail la

Ședi ța teh i ă va avea lo la Cofetăria Novak Mier urea Ciu , Str. Petőfi S
data de 10.08.2017 la ora 20:00.
Nu este permisă lo area s hi ătorului. Folosirea raporturilor
descalificarea sportivului. Pasurile permise su t ur ătoarele:
Copii D2 - 5.10m (5 -6 ani);
Copii D1 - 5.10m (7- 8 ani);
Copii C - 5.40 m (9-10 ani);
Copii B - 6.05m (11-12 ani);
Copii A - 6.45m (13-14 ani);

dor, Nr.

pe

e orespu zătoare atrage

Juriul de concurs va verifica rapoartele tuturor o ure ților înainte de ursă, iar după ursă,
ale primilor trei clasați. Co ure ții li e țiați în cadrul unui club sportiv su t o ligați să
foloseas ă tri oul de lu . Purtarea ori ărui alt e hipa e t u este per isă.
Toți o ure ții parti ipă pe propria lor răspu dere, u o diția respe tării regulilor de
ir ulație pe dru urile pu li e, partea dreaptă a arosa ilului. Vor respe ta i stru țiu ile date
de poliție, age țiilor de sigura ţă sau de orga izatori. Î situaţia eve tualelor a ide tări sau a
produceri pagubelor materiale din urma accidentelor, organizatorul nu-şi asu ă răspu derea şi
u poate fi tras la răspu dere sau o ligat la despăgu ire.
Co ure ţii

i ori pot parti ipa doar da ă vor fi î soțiți de pări ţi sau tutorele legal.

Co ure ţii su t o ligaţi să foloseas ă u erele de o urs e ise de ătre orga izator.
A eleași u ere vor fi folosite și la pro a de o trati p i dividual, și la ea de fo d.
Co ure ții su t o ligați să poarte as ă. Hai a de ploaie sau î ră ă i tea si ilară este
purtată în cazului în care este realizată dintr-un material transparent, pentru a asigura o
vizibilitate lară a u erelor de start.
Schimbul de materiale sportive, produse ali e tare și ăuturi este per is u ai î tre sportivi
di a eaşi e hipă. Co ure ţii u pot trage sau împi ge u ul pe elălalt, nu pot sta în plasa
ași ilor sau a oto i letelor și u pot fi traşi de a estea.
Cu 15 minute înainte de concurs, toţi o ure ţi su t o ligaţi să se
î sea ă a eptarea regulilor co petiţiei.

eze lista de start, are

Repreze ta ţii e hipelor tea
a ager su t respo sa ili pe tru a țiu ile lor î eea e
privește aspe tele teh i e și pe tru respe tarea regulilor. A eștia tre uie să ola oreze u
orga izatorii și u arbitrii pentru a asigura buna desfășurare a o petiției.
Premierea se va face i ediat după ter i area fie ărei pro e. Premierea se va face pe categorii
de v rstă. Se vor a orda pre ii pri elor trei o ure ţi pe fie are ategorie de v rstă ăieţi şi
fete după u ur ează:
Copii D2: 5-6 ani

... diplo e şi

edalii

Copii D1: 7-8 ani

... diplo e şi

edalii

Copii C: 9-10 ani

... diplo e şi

edalii

Copii B: 11-12 ani

... diplo e şi

edalii

Copii A: 13-14 ani

... diplo e şi

edalii

Despre eve tualele

odifi ări vor fi i for aţi toţi parti ipa ţii.

Cazare recomandată: http://www.kassay.ro/ro

Orga izatorii şi ar itrii își rezervă dreptul de a

odifi a prezentul regulament.

Contacte organizator: Dl. Sebestyén Szabolcs, tel: 0725971231, e-mail: cycling@novakgroup.ro

