Junior Cup III. și
Campionat Național pentru Copii
REGULAMENT
Mirecurea Ciuc 26 septembrie 2015

Junior Cup este o competiție dedicat nu numai sportivilor legitimați (cadeți și juniori) cât și pentru
amatori entuziaști, copiilor cărora le place ciclismul. Junior Cup va fi organizat în trei ediții: 06
iunie, 18 iulie și 26 septembrie 2015. La fiecare ediție, câștigătorii pe categorii vor acumula
puncte după cum urmează:
Locul I.:
Locul II.:
Locul III.:
Locul IV.:
Locul V.:
Locul VI.:
Locul VII.:
Locul VIII.:
Locul IX.:
Locul X.:

12 puncte bonus
10 puncte bonus
8 puncte bonus
7 puncte bonus
6 puncte bonus
5 puncte bonus
4 puncte bonus
3 puncte bonus
2 puncte bonus
1 punct bonus

Concurenții pe categorii care acumulează cele mai multe puncte pe ediţii vor fi câștigătorii absolut
a Junior Cup 2015. Concursul este deschis tuturor sportivilor băieți și fete, legitimați (cu licență) și
nelegitimaţi (fără licenţă).
Sportivii, de această dată pot să se înscrie și concura la Campionatul Național pentru Copii
care este o competiție dedicat numai sportivilor legitimați* și care va fi organizat tot pe data
de 26 septembrie 2015, în cadrul Junior Cup III. La această competiţie sunt acceptate doar
bicicletele tip şosea (nu MTB). Sportivii care participă la CN. pentru Copii vor primi punctele
bonus la fel ca şi sportivii care participă la Junior Cup.
*Pentru categoriile D1, D2, C, B și A se va emite licențe de o zi, pe durata cursei. Valoarea lor va fi
de 10 lei. Fiind licență temporară, aceasta nu se va emite pe suport fizic (CARD), ci va reprezenta
doar acceptul de a participa la cursă. Pentru emiterea licenței, va fi nevoie de un aviz medical
(sportivul este apt de efort) și o asigurare de accident valabilă. Participarea se poate face doar pe
baza acestora!
Înscrierea se va face pentru Junior Cup la fața locului.
Înscrierile la Campionatul National pentru Copii se va face prin e-mail pe adresa:
office@federatiadeciclism.ro până la data de 22 septembrie 2015.

Taxa de înscriere este de 30 RON, care se achită la faţa locului.

*Concurenții înscriși la Campionatul Național pentru Copii vor avea numere de concurs distinctive!
1. Ambele competiții vor avea loc sâmbătă 26 septembrie 2015, în municipiul Miercurea Ciuc,
Parcul Libertăţii pe o singură etapă pe categorie, dupa următorul program:
08.00- 09.30
9.00-10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.30
11.31

Înscriere la fața locului, eliberarea licențelor
Şedinţă tehnică la faţa locului.
Start Copii D1: 5-6 ani ......1 tură x 0,82 km (0,82 km)
Start Copii D2: 7-8 ani ......2 tură x 0,82 km (1,64 km)
Start Copii C: 9-10 ani ......3 ture x 1,35 + 0,82 km (4,87 km)
Start Copii B: 11-12 ani ......5 ture x 1,35 + 0,82 km (7,57 km)
Start categoriile Cadeţi şi Juniori 15-16 ani şi 17-18 ani .....1 tura x 26,34 km + 10
ture x 1,35 + 0,82 ( 37,51 km)
Start Copii A: 13-14 ani .... 7 ture x 1,35 + 0.82 km (10,27 km)

*Startul se dă odată pentru ambele competiții
*Competiţia se va desfăşura în conformitate cu regulamentele FRC și UCI.
2. Nu este permis blocarea schimbătorului, folosirea raporturilor necorespunzătoare atrage
descalificarea sportivului, pasuri permise (doar la bicicletele de şosea):
Copii D1 - 5.10m (5-6 ani); Copii D2 - 5.10m (7-8 ani); Copii C - 5.4m (9-10 ani); Copii B - 6.05m
(11-12 ani) ; Copii A - 6.45m (13-14 ani); Cadeți - 6.93m (15-16 ani); Juniori - 7,93m (17-18 ani)
Juriul de concurs va verifica rapoartele şi înainte și după cursă, vinovații sunt descalificaţi.
La categoria de Cadeți și Juniori și la Campionatul Național pentru Copii este acceptat doar
bicicletele tip șosea (nu MTB).
3. Concurenții legitimați în cadrul unui club sportiv, sunt obligați să folosească tricoul de club,
purtarea echipamentului naţionalei 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 defecţiuni
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 siguranţă sau de organizatori. În situaţia 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 dacă vor fi însoțiți de părinţi sau tutorele legal.
6. Concurenţii sunt obligaţi să folosească numerele de concurs emise de către organizator.
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. Concurenţii nu pot trage sau înpinge unul pe celălalt, nu pot sta in plasa mașinilor
sau a motocicletelor sau nu pot fi traşi de acestea.
9. Cu 15 minute înainte de concurs toţi concurenţi sunt obligaţi să semneze lista de start, care
înseamnă acceptarea Regulile Competiţiei.
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. Reprezentanţii 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 Competițiilor
1. Traseul pentru Copii D1 şi D2:
Start: str. Unio, intersectie cu str. Libertăţii – 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. Libertăţii – 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. Libertăţii – str. Porumbeilor – str. Leliceni – Intersecţia Fitod –
Leliceni DJ123B – Misentea – întoarcere înaintea cu 30 m de intersecţia Bancu (DJ123B – DJ123C) –
Misentea – Leliceni DJ123B – intersecţia 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: 10 ture!

4. Premiere
Premierea se va face imediat după terminarea competiţiei a respectivei categorii.
Premierea se va face pe categorii de vârstă la ambele competiţii, adică:
se vor acorda premii primelor trei concurenţi pe fiecare categorie de vârstă (băieţi şi fete) după
cum urmează:
Copii D1: 5-6 ani
Copii D2: 7-8 ani
Copii C: 9-10 ani
Copii B: 11-12 ani
Copii A: 13-14 ani

... diplome şi medalii + premii surpriză
... diplome şi medalii + premii surpriză
... diplome şi medalii + premii surpriză
... diplome şi medalii + premii surpriză
... diplome şi medalii + premii surpriză

Cadeţi 15-16 ani
Juniori 17-18 ani

... Premiul I.: 100 Ron, Premiul II. 75 Ron, Premiul III. 50 Ron
... Premiul I.: 150 Ron, Premiul II. 100 Ron, Premiul III. 75 Ron

Despre eventualele modificări vor fi informaţi toţi participanţii.
Contacte organizator:
Dl. Forró Botond: tel: 0745 59 40 30, e-mail: fbotond@yahoo.com
Dl. Torok Imre: tel 0266 311 811, 0722 205 323, e-mail: mciuc@med-expert.ro

Ambulanţa: 0266 371 562
Spitale în apropierea traseului: Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc
Strada Dr. Dénes László, Miercurea Ciuc 530173 telefon: 021 306 3002

