
   
 

 

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘOSEA 2015 
REGULAMENT 

Mirecurea Ciuc 27 - 28 iunie 2015 
Competiţia se va desfăşura în conformitate cu regulamentele FRC și UCI. 

 
 
Campionatele Naționale de Șosea sunt o competiţie dedicată numai sportivilor licențiați la 
Federația Română de Ciclism. Campionatele Naționale de Șosea vor fi organizate pe data de 27 și 
28 iunie 2015. Competiția va avea două probe la fiecare categorie și anume: proba de contratimp 
individual (mai departe CTI) și proba de fond. 
 
 
ORGANIZATORII 
Competiția este organizată de Federația Română de Ciclism în parteneriat cu C.S. Intersport 
Miercurea Ciuc, Direcția Județeană de Sport Harghita, Primăria Miercurea Ciuc și Consiliul 
Județean Harghita. 
 
 
CATEGORIILE DE VÂRSTĂ  
Competiția este deschisă sportivilor de categorieiile Elite, U23, Juniori și Cadeţi. 
 
 
PARTICIPARE  
La Campionatele Naţionale destinate sportivilor licenţiaţi (codul UCI al sportivului să înceapă cu ROU), 
pot participa sportivii care au o licenţă eliberată de Federaţia Română de Ciclism sau de altă 
federaţie de ciclism naţională, cu condiţia ca sportivul să deţină cetăţenia română (carte de 
identitate şi/sau certificat de naştere).  
 
 
DESCRIEREA COMPETIȚIEI  
Competiția este individuală și va cuprinde două probe şi anume:  
- proba de contratimp individual (CTI);  
- proba de fond (FOND).  
 
 
ÎNSCRIERI  
Înscrierile sportivilor licenţiaţi la Campionatele Naţionale de Şosea se vor trimite, până în data de 
19 iunie 2015, orele 16:00, la e-mail: office@federatiadeciclism.ro sau la fax: 021.317.08.90, 
specificându-se probele la care participă fiecare sportiv (contratimp individual şi/sau fond). 
Înscrierile venite după această dată nu vor fi luate în considerare. Directorii tehnici/sportivi vor fi 
obligaţi ca la şedinţa tehnică să prezinte înscriere în original, ștampilată și semnată de 
conducătorul structurii sportive afiliate la Federaţia Română de Ciclism. Vor fi acceptați sportivii și 
cluburile care au plătite toate obligațiile financiare (taxă club, taxă antrenor, taxă licență) și au 
licențe valide eliberate de către Federația Română de Ciclism, semnată de președintele Novak 
Carol Eduard. 



ECHIPELE  
Sportivii componenți ai echipelor afiliate la Federaţia Română de Ciclism sau la altă federaţie de 
ciclism naţională sunt obligați să poarte pe timpul cursei echipamentul de club, înregistrat la 
Federaţia Română de Ciclism, cu excepţia campionilor naționali din anul 2014. Nu se realizează 
clasament pe echipe, astfel că ajutorul între sportivi pe parcursul cursei de fond este interzis.  
 
 
DIRECTORII TEHNICI/SPORTIVI  
Fiecare echipă trebuie condusă de un Director Tehnic/Sportiv care este obligat să aibă o licență 
eliberată de Federația Română de Ciclism sau de altă federaţie ciclistă naţională.  
Directorul Tehnic/Sportiv este obligat să:  
- se prezinte la organizator pentru acreditare;  
- se prezinte la secretariatul permanent pentru operațiunile de verificare a licențelor;  
- se prezinte la arbitru principal pentru înregistrarea mașinii echipei în cursă;  
- participe la ședința tehnică;  
- respecte regulamentul competiției;  
- atenționeze comisarii de sosire la sfârșitul competiției despre numărul de alergători  
care au abandonat;  
-  verifice la linia de sosire anunțul cu referire la controlul doping și să se asigure că dacă are 
sportivi din echipă pe lista de control antidoping, aceștia se vor prezenta în timpul  
specificat la inspectorul anti-doping;  
 
 
SECRETARIATUL PERMANENT  
Verificarea și controlul licențelor se vor efectua în 26 Iunie între orele 17:00 - 19:00, în spațiul  
special amenajat.  
 
 
ȘEDINȚA TEHNICĂ  
Ședința tehnică va avea loc în 26 iunie, ora 19:00 într-o locaţie stabilită de comun acord de FRC şi 
organizator, și vor participa comisarii cursei, oficiali ai federației și ai autorităților locale, 
reprezentantul Poliției Rutiere, ai Ambulanţei, Directorii Tehnici/Sportivi, reprezentanți ai mass-
media. În cadrul şedinţelor tehnice se vor distribui numerele de concurs, chip-urile de cronometraj 
electronic şi se va stabili ordinea de plecare a sportivilor în probele de contratimp. De asemenea, 
se va trage la sorţi ordinea maşinilor tehnice pentru probele de fond.  
 
 
RESPONSABILITĂȚI  
Toți membrii și participanții la competiție vor respecta legislația rutieră în vigoare din România.  
Organizatorul nu-și asumă nici o răspundere pentru incidente și accidente de persoane, mașini, 
motociclete și biciclete. De asemenea, orice contravenție sau infracțiune comisă de participanții la 
competiție nu intră în responsabilitatea organizatorilor și colaboratorilor acestora.  
 
 
CODUL DE CURSĂ 
Sportivii și conducătorii auto a mașinilor oficiale prezenți în cursă sunt obligați să respecte regulile 
de circulație pe drumurile publice, să respecte regulamentul UCI și Regulamentul Federației 
Române de Ciclism, precum și dispozițiile arbitrului principal. În mașinile tehnice ale echipelor vor 
putea participa numai reprezentanții cluburilor, posesori ai unei licențe valabile eliberate de FRC.  
Acreditările vor fi retrase persoanelor care (direct sau indirect) sunt responsabile pentru 
nerespectarea dispozițiilor specificate mai sus. Organizatorul va pune la dispoziție un serviciu de 



securitate pentru protecția alergătorilor. Cursa va fi precedată de o mașină cu inscripția "Atenție, 
cursă ciclistă!" și o mașină la sfârșitul coloanei cu mențiunea "Sfârșit cursă ciclistă".  
 
 
PENALITĂȚI  
Se aplică penalitățile din regulamentul UCI  
 
 
ABANDONUL  
In caz de abandon, alergătorii trebuie să predea numerele de concurs unui arbitru.  
 
 
RECLAMAȚII  
Toate reclamatiile sau contestatiile privind în mod strict faptele din cursã trebuie sa fie examinate 
de catre juriul de concurs. Nici o reclamatie nu va fi analizata, daca nu este prezentata in scris, si 
însoţită de o cautiune de 100 de lei. Aceasta cautiune poate fi restituita daca reclamatia este 
fondata. Reclamatiile trebuie facute juriului de concurs în urmatoarele termene:  
-asupra clasamentelor cel mai tarziu dupa doua ore de la sosire;  
-asupra neregularitatilor în cursă, cel mai tarziu dupa o oră de la sosire;  
 
 
ANTIDOPING  
Regulamentele UCI - Antidoping sunt aplicabile in totalitate la aceasta competitie. La sfarsitul 
fiecarei etape un eventual control antidoping va fi comunicat conform legislatiei in vigoare, in 
scris, la linia de sosire, de catre Organizator. Alergatorii se vor prezenta cu licentele şi cartea de 
identitate. Acestia pot fi insotiti de catre Directorul Sportiv/Tehnic al echipei. Responsabil de 
controlul doping este laboratorul Romanesc al Agentiei Nationale Antidoping.  
 
 
PUNCTE UCI  
Punctele UCI vor fi atribuite in conformitate cu regulamentul UCI.  
 
 
PURTAREA CASTII DE PROTECTIE  
In timpul competitiei toti ciclistii sunt obligati sa poarte casca de protectie. La startul competitiei  
niciun ciclist nu este admis fara sa poarte casca de protectie.  
 
 
NUMERELE DE CONCURS  
Fiecare sportiv este obligat sa poarte doua numere de concurs fixate pe tricou conform indicatiilor 
de la sedinta tehnica; cu o distanta de 5 cm intre ele.  
Numerele de concurs sunt distribuite de catre organizatori in momentul operatiilor preliminare de 
verificare a licentelor, de catre juriul de concurs. Vesta de ploaie trebuie sa fie transparenta. Este 
interzisa taierea numerelor de concurs.   
 
 
DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI  
Concursul se va desfăşura după următorul program:  
 
 
Ziua   Proba   Categorie     Ture   Km  



Sâmbătă  CTI  Cadeti  si Juniori fete   1  10.27 km 
Sâmbătă CTI   Juniori , U23 fete si Elite fete  2  20.54 km 
Sâmbătă  CTI  U23, ELITE      3  30.81 km 
 
Duminică  Fond   Cadeţi, Juniori, U23 fete, Elite fete 7  81.56  km 
Duminică  Fond   U23 şi Elite     14  153.45 km 
 
 
LOCUL DE REUNIUNE AL CURSEI  
Toti sportivii si Directorii Tehnici/Sportivi trebuie sa se prezinte la locul de start cu minimum o ora 
inainte de ora fixata pentru startul etapei si semnarea listei de start. Lista de semnaturi se inchide 
cu 15 minute inainte de startul cursei. Sportivii care nu semneaza lista de plecare vor fi 
descalificati, conform Regulamentului UCI. Alergatorii trebuie sa se supuna dispozitiilor arbitrilor 
de start.  
 
 
DEPANAREA  
Depanarea se face de catre masina tehnica a echipei, schimbul de materiale nu este permis intre 
alergatorii aceleiasi echipe. În punctul de întoarcere se va desemna un punct de depanare în care 
echipele pot trimite materiale şi mecanici. De asemenea, organizatorii vor pregăti pentru probele 
de fond un autoturism de depanare neutră.  
 
 
MASINA OFICIALA  
Fiecare echipa va avea o masina tehnica de cursa chiar daca echipa are in concurs un singur 
alergator. Numerele de ordine pentru masini vor fi distribuite pentru fiecare probă de către 
organizator. Ordinea startului de la probele de contratimp individual va fi stabilita la pe baza 
clasamentelor de la probele similare din anul 2014 şi se va anunţa la şedinţa tehnică. Pentru  
ordinea masinilor în etapele de fond, ordinea în carvană se va trage la sorţi, la şedinţa tehnică.  
 
 
ASISTENTA MEDICALA  
Acest serviciu este condus de catre un doctor care este direct responsabil. Serviciul este realizat in 
timpul cursei de două ambulante. Medicul cursei este la dispozitia tuturor participantilor de la 
operatiile preliminare pana la sfarsitul cursei. Medicul, conform atributiilor sale, este considerat ca 
si arbitru al Federatiei Romane de Ciclism. Lista de spitale si unitati de primiri urgente vor fi 
mentionate la şedinţa tehnică.  
 
 
CEREMONIA OFICIALA  
Festivitatea de premiere se va organiza Duminică, ora 18:00 în Miercurea Ciuc. Sub sancţiunea 
penalităţilor UCI sportivii trebuie sa participe pentru formalitatile protocolare de premiere.  
 
 
DISPOZITII FINALE  
La probele de contratimp individual se vor respecta prevederile din regulamentul UCI referitoare 
la specificațiile tehnice ale bicicletei. Copii și cadetii vor folosi bicicleta standard la contratimp 
individual. In cazul de detalii nementionate in acest regulament, dispozitiile fac referire la 
regulamentul UCI si al Federatiei Romane de Ciclism si legislatia din Romania.  
 

TRASEUL COMPETIŢIEI 



 
Sâmbătă - CTI - Cadeti si Juniori fete – 1 tura – 10.27 km 
START - Ieşire Bârzava spre DN12A – DN12A spre Miercurea Ciuc – Drum comunal - Bârzava – 
Ieşire Bârzava spre DN12A - FINISH 
 

 
 

 
 
 
Sâmbătă – CTI - Juniori, U23 fete si Elite fete  – 2 ture – 20.54 km 



START - Ieşire Bârzava spre DN12A – DN12A spre Miercurea Ciuc – Drum comunal - Bârzava – 
Ieşire Bârzava spre DN12A - FINISH 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sâmbătă – CTI -  U23 si Elite – 3 ture – 30.81 km 

START - Ieşire Bârzava spre DN12A – DN12A spre Miercurea Ciuc – Drum comunal - Bârzava – 
Ieşire Bârzava spre DN12A - FINISH 
 
 

 
 

 
 
 
 
Duminică – Fond – Cadeţi, Juniori fete, Juniori, U23 fete si Elite fete – 7 ture – 81.56 km 



START: Miercurea Ciuc (P-ţa Libertății) – B-dul Timișoarei (sens giratoriu Kaufland) – Str. Lunca 
Mare – Str. Toplița  – Sens giratoriu Hotel Flamingo – spre Frumoasa 12A – Drum comunal - 
Bârzava – Ieşire Bârzava spre DN12A (7 ture) – Miercurea Ciuc – Sens giratoriu Hotel Flamingo – 
Str. Toplița – Str. Lunca Mare – B-dul Timișoarei – P-ţa Libertății  - FINISH 
 

 

 
Duminică – Fond – U23 si Elite – 14 ture – 153.45 km 



START: Miercurea Ciuc (P-ţa Libertății) – B-dul Timișoarei (sens giratoriu Kaufland) – Str. Lunca 
Mare – Str. Toplița  – Sens giratoriu Hotel Flamingo – spre Frumoasa 12A – Drum comunal - 
Bârzava – Ieşire Bârzava spre DN12A (14 ture) – Miercurea Ciuc – Sens giratoriu Hotel Flamingo – 
Str. Toplița – Str. Lunca Mare – B-dul Timișoarei – P-ţa Libertății  - FINISH 
 

 

 

Premierea 



 
Vor fi premiați primele trei concurenți pe fiecare categorie! 
Punctele UCI vor fi atribuite in conformitate cu regulamentul UCI.  
 
Despre eventualele modificări vor fi informaţi toţi participanţii.  
Contacte organizator: Dl. Torok Imre: tel  0266 311 811,  0722 205 323, e-mail: mciuc@med-
expert.ro 
 
Ambulanţa: 0266 371 562, 112     
Spitale în apropierea traseului: Spitalul Judeţean de Urgenţă  Miercurea Ciuc 
Strada Dr. Dénes László, Miercurea Ciuc 530173   telefon: 021 306 3002 
 
Organizatorii  își rezervă dreptul de a modifica prezentului regulament! 
 
Organizatorii nu-și asumă nici o răspundere pentru incidente și accidente de persoane, mașini, 
motociclete sau biciclete. De asemenea orice contravenție sau infracțiune comisa de 
participanții la competiție nu intra in responsabilitatea organizatorilor și colaboratorilor 
acestora. 
 
 
 
 


