
  

JUNIOR CUP
REGULAMENT

Mirecurea Ciuc 06 iunie 2015

Junior Cup este o competiție dedicat nu numai sportivilor legitimați (cadeți şi juniori) cât şi pentru
amatori entuziaşti, copiilor cărora le place ciclismul.  Junior Cup va fi organizat în patru ediții: 06 
iunie, 18 iulie, 29 august şi 26 septembrie 2015. La fiecare ediție, câştigătorii pe categorii vor 
acumula puncte după cum urmează: 

Locul I.: 12 puncte bonus
Locul II.:  10 puncte bonus
Locul III.: 8 puncte bonus
Locul IV.: 7 puncte bonus
Locul V.: 6 puncte bonus
Locul VI.: 5 puncte bonus
Locul VII.: 4 puncte bonus
Locul VIII.: 3 puncte bonus
Locul IX.: 2 puncte bonus
Locul X.: 1 punct bonus

Liderul fiecărei ediții a Junior Cup (fiecare pe categoria sa), va câştiga tricoul LIDER pe care o va 
purta la startul următoarei ediții. Concurenții pe categorii care acumulează cele mai multe puncte 
pe ediții vor fi câştigătorii absolut a Junior Cup 2015.
Concursul este deschis tuturor sportivilor băieți şi fete, legitimați (cu licență) şi nelegitimați (fără 
licență). Premierea se va face pe categorii de vârstă. Înscrierea se va face la fața locului şi/sau prin 
e-mail pe adresa: mciuc@med-expert.ro

1.  Competiția  va avea loc sâmbătă 06 iunie 2015, în municipiul Miercurea Ciuc, Parcul Libertății  
pe o singură etapă pe categorie, dupa următorul program:

08.00- 09.30 Înscriere la fața locului
10.00 Start Copii D1: 5-6 ani ......1 tură x 0,82 km (0,82 km)
10.15 Start Copii D2: 7-8 ani ......2 tură x 0,82 km (1,64 km)
10.30 Start Copii C: 9-10 ani ......3 ture x 1,35 + 0,82 km (4,87 km)
10.45 Start Copii B: 11-12 ani ......4 ture x 1,35 + 0,82 km (6,22 km)
11.15 Start categoriile Cadeţi şi Juniori  15-16 ani şi 17-18 ani .....1tura x 38 km + 4 ture x 

1,35 + 0,82 ( 44,22 km)
11.16 Start  Copii A: 13-14 ani .... 6 ture x 1,35 + 0.82 km (8,92 km)

Competiţia se va desfăşura în conformitate cu regulamentele FRC și UCI.



2.  Nu este permis blocarea schimbătorului, folosirea raporturile  necorespunzatoare atrage 
descalificarea sportivului,  pasuri permise (doar la bicicletele de şosea): 

- Copii D1 (5-6); Copii D2 (7-8); Copii C (9-10); Copii B (11-12) și Copii A (13-14) - 5,85 m (52 × 19)
- U15(13-14 ani), 6,14 m (52 × 18)
- Cadeţi (15-16 ani) - 7,01 m (52 × 16 )
- Juniori (17-18 ani ) -  7,93 m (52 × 14) 

Juriul de concurs poate verifica rapoartele şi înainte și după cursă,  vinovații sunt descalificați.
La categoria de Cadeti şi Juniori este acceptat doar bicicletele tip şosea (nu MTB)

3. Concurenții legitimati, sunt obligați să folosească  tricoul de club, purtarea echipamentului  
naționalei  nu este permis .

4.  În timpul cursei  schimb de roată - și înlocuire a bicicletei este permisă numai în zona  de Start. 
Orice alt ajutor este interzis. Concurentul care din cauza unei căzături sau di cauza unei defecțiuni 
technice este obligat să se oprească nu poate folosi nici un ajutor exterior pentru revenirea în 
pluton.

5. Toți concurenții participă  pe propria lor răspundere, cu condiția respectării regulilor de
circulație pe drumurile publice,  partea  dreaptă  a carosabilului. Vor respecta  instrucțiunile date 
de poliție, agențiilor de siguranță sau de organizatori. În situația eventualelor accidentări sau a 
produceri pagubelor materiale din urma accidentelor, organizatorul  nu-şi asumă răspunderea şi 
nu poate fi tras la răspundere sau obligat la despăgubire.

Concurenţii minori pot participa doar daca vor fi insoţiţi de părinţi sau tutorele legal.

6. Concurenții sunt obligați să folosească  numerele de concurs  emise  de către organizator, este 
INTERZIS  îndoirea, deformarea sau tăierea numerelor eliberate. După predarea numerelor  de 
concurs garanția  va fi returnată.

7. Concurenții sunt obligați să poartă cască! Haina de ploaie sau îmbrăcăminte similară este purtat 
în cazului în care este realizat dintr-un material transparent, pentru a asigura o vizibilitate clară a 
numerelor de start .
    
8.  Schimb de echipament, produse alimentare și băuturi este permis numai între sportivi din 
acelaşi echipă. Concurenții nu pot trage sau înpinge unul pe celălalt, nu pot sta in plasa maşinilor 
sau nu pot fi traşi de acestea.

9.  Cu 15 minute înainte de concurs toți concurenți  sunt obligați  să semneze lista de start, care 
înseamnă acceptarea Regulile Competiției.

10.  În cazul probelor mai lungi acordarea bidoanelor şi a alimentelor este permisă după km-ul  50 
şi  înainte cu 20 km de final.

11.  Reprezentanții echipelor (team manager) sunt responsabili pentru acțiunile lor în ceea ce 
privește aspectele tehnice  și  pentru respectarea regulilor.  Trebuie  să colaboreze  cu 
Organizatorii și cu Arbitrii pentru a asigura buna funcționare a competiției.



12 Organizatorii şi arbitrii  își rezervă dreptul de a modifica regulile din cauza unor circumstanțe 
speciale .

Traseul Competiţiei:

1. Traseul pentru Copii D:

Start: str. Unio, intersectie cu str. Libertății – str. Porumbeilor – str. Leliceni (pe o singură 
bandă) – str. Plopilor – str. Unio



2. Traseu pentru Copii C, B, A:

Start: str. Unio, intersectie cu str. Libertății – str. Porumbeilor – str. Leliceni (pe o singură bandă) –
str. Plopilor – str. Venczel Jozsef – str. Podişului – str. Unio – str. Porumbeilor – str. Leliceni (pe o 
singură bandă) – str. Plopilor



3. Traseu pentru Cadeţi şi Juniori:

Start: str. Unio, intersectie cu str. Libertății – str. Porumbeilor – str. Leliceni  – Intersecția Fitod –
Leliceni – Misentea – Bancu – Sânmartin – întoarcere înaintea cu 10 m de şoseaua E578 – Bancu –
Misentea – Leliceni – intersecția Fitod – str. Leliceni - str. Plopilor – str. Venczel Jozsef – str. 
Podişului – str. Unio – str. Porumbeilor – str. Leliceni (pe o singură bandă) – str. Plopilor

Traseu Circuit: conform Traseu pentru Copii C, B, A:   4 ture



4. Premiere

La competiția Junior Cup se vor acorda premii primelor trei concurenți pe fiecare categorie de 
vârstă (băieți şi fete) după cum urmează:

Copii D1: 5-6 ani ...accesorii sau echipament ciclist
Copii D2: 7-8 ani ... accesorii sau echipament ciclist
Copii C: 9-10 ani ... accesorii sau echipament ciclist
Copii B: 11-12 ani ... accesorii sau echipament ciclist
Copii A:  13-14 ani ... accesorii sau echipament ciclist
Cadeţi  15-16 ani ...Premiul I.: 150 Ron, Premiul II. 100 Ron, Premiul III. 50 Ron
Juniori 17-18 ani ...Premiul I.: 300 Ron, Premiul II. 200 Ron, Premiul III. 100 Ron

Despre eventualele modificări vor fi informați toți participanții. 
Contacte organizator:
Dl. Torok Imre: tel  0266 311 811,  0722 205 323, e-mail: mciuc@med-expert.ro

Ambulanța: 0266 371 562    
Spitale în apropierea traseului: Spitalul Județean de Urgență  Miercurea Ciuc
Strada Dr. Dénes László, Miercurea Ciuc 530173   telefon: 021 306 3002

Organizatorii  își rezervă dreptul de a modifica prezentului regulament!


