Trofeul Pri ăverii
11 martie 2018
Co plexul MotorPark Ro â ia, Adâ ata, județul Ialo ița
1. Prevederi generale
Trofeul Pri ăverii, de u ită î o ti uare „ o petiția”, este un concurs de ciclism de tip criterium
orga izată de Federația Ro â ă de Ci lis î parte eriat u Complexul MotorPark România, cel mai
ou ir uit de viteză auto-moto din Sud-Estul Europei. Co petiția este des hisă tuturor sportivilor
are deți o li e ță validă pe tru a ul
.
Data de desfășurare:

artie

Lo ul de desfășurare: Co plexul MotorPark Ro â ia, Adâ ata, județul Ialo ița
Co petiția se va desfășura î
Federației Ro â e de Ci lis .

o for itate u regula e tele U iu ii Ci liste I ter ațio ale și a

Co petiția este des hisă parti ipa ților de ori e etățe ie.
2. Traseu, dista țe și ategorii de o urs
Traseul o petiției îl reprezi tă
o figurații de dista ță.
Harta:

ir uitul de viteză

oto MotorPark Ro â ia, su

diferitele

Categorie
Copii D2 + Copii D1 (M+F)
Copii C (M+F)
Copii B (M+F)
Copii A(M+F)
Cadeti (M)
Cadeti (F)
Juniori (M)
Juniori (F)
U23/Elite/A/Master (M)
U23/Elite/A/Master (F)

Dista ță

Ture inel 1+2
(A)

2,4 km
4,8 km
9,8 km
19,7 km
41,3 km
33 km
61,9 km
33 km
82,5km
61,9 km

Turel inel 2+3
(B)
1
2

Ture inel 1+2+3
(C)

3
6
10
8
15
8
20
15

3. Desfășurarea o petiției
Co petiția va fi de tip riteriu pe tru ategoriile Copii A, Cadeți, Ju iori, U , Elite, A atori și
Master. Clasamentul final se va face î fu ție de u ărul de ture parcurse și de puncte o ți ute. Cel
ai i e lasat sportiv va fi el u ele ai ulte ture par urse și el ai are pu taj.
Co petiția va fi de tip fo d pe tru ategoriile Copii D , D , C și B.
Spri tul fi al se pu tează la fel ca sprinturile intermediare.
Conform specifi ului regula e tului urselor de tip riteriu , lasa e tul fi al al o petiției se va
face pe baza turelor par urse și a pu telor a u ulate de o ure ți la spri turile i ter ediare și la
cel final. Grila de pu tare este ur ătoarea:
Lo ul o ți ut la spri turile
intermediare și la el fi al
1
2
3
4
5

Punctajul acordat
12
8
6
5
4

Nu ărul de spri turi și i tervalul di tre spri turi va fi după u
Categorie
Copii A
Cadeti (M)
Cadeti (F)
Juniori (M)
Juniori (F)
U23/Elite/A/Master (M)
U23/Elite/A/Master (F)

Nu ăr de spri turi
3
4
5
5
5
5
5

ur ează
Turele de sprint
Tura , și
Tura , , și
Tura , , , și
Tura , , , și
Tura , , , și
Tura , , , și
Tura 3, 6, , și

Î az de defe țiu e teh i ă nu se a ordă tură eutră. Depa area se va fa e doar î zo a spe ial
dese ată pe tru a est lu ru.
Î azul î are u se î tru ește u u ăr i i de parti ipa ți/ ategorie, juriul de ursă va de ide
da ă ursa se va desfășura sau u. Da ă se va desfășura u sau ai puți i parti ipa ți, atu i tot
juriul va de ide da ă va fi separată o for progra ului sau va fi o asată u o ategorie
superioară.
Juriul de ursă este a ilitat să de idă î ori e privi ță a o petiției.
4. Program
Interval orar
08.30-9.30
9.30-9.50
10.00-10.15
10.20-10.35
10.40-11.10
11.15-11.55
12.00-12.20
12.30-14.00
14.05-14.25
14.30-16.40
16.45

Actiune
Ridicarea numerelor
Ședi ța teh i ă zo a de start/sosire
Cursa Copii D2 + Copii D1 (M+F)
Cursa Copii C (M+F)
Cursa Copii B (M+F)
Cursa Copii A(M+F)
Festivitate premiere Copii
Cursa Cadeti (M+F); Juniori (M+F); U23/Elite/A/Master (F)
Festivitate premiere Cadeti, Juniori, Feminin
Cursa U23/Elite/A/Master (M)
Festivitatea de premiere U23/Elite/A/Master (M)

Orele se pot modifica da ă orga izatorul o sideră e esar a est lu ru, da ă o ure ții realizează
edii orare ai i i de ât prevăzute sau da ă i tervi situații i depe de te de voi ța sa are i pu
acest lucru.
5. Î s rieri și taxe
Înscrierile se vor face accesând acest link: http://www.federatiadeciclism.ro/inscrieri/
Taxa de parti ipare pe tru sportivii di ategoriile A atori și Master este de
de lei. Plata taxei se
va face in contul RO97RNCB0285153403830001, aparți â d FRC, CUI 4193001, u e țiu ea
expresă la detaliile plății.
Pe tru restul ategoriilor u există taxă de î s riere.
Parti iparea la o petiție este o dițio ată de posesia u ei li e țe UCI valide pe tru
Î s rierile o li e se î hid î

artie, ora

.

. Nu se fa î s rieri la fața lo ului.

6. Regle e tări teh i e
Regle e tările Federației Ro â e de Ci lis privi d raportul
axi de a gre aj pas prevăd ur ătoarele valori:
Suplimentar, se prevede:

.





Pentru juniori, raportul maxim de angrenaj va fi de 7,93 metri.
Verificarea raporturilor de angrenaj se va fa e î ai te de startul fie ărei ategorii.
Pri ii o ure ți di lasa e tul ge eral fi al de la fie are ategorie u limitare de pas vor
fi verifi ați i ediat după î heierea o petiției

Amplasamentul zonei de depanare va fi în perimetrul zonei de start/sosire.
7. Diverse
Pe tru o ţi erea li e ţei sau alte i for aţii legate de o petiție, vă puteţi adresa dire t Federaţiei
Române de Ciclism la adresa office [at] federatiadeciclism.ro sau la u ărul de telefo :
650.
Servi iul

edi al de urge ță va fi asigurat de Ce trul Medi al NICOMED.

