Co feri ța Națio ală „Î preu ă pe tru i lis ”
14 noiembrie 2015
Si iu, județul Si iu
Federația Ro
ă de Ci lis a u ță u u urie ea de-a doua
o feri ță ațio ală de i lis , după ediția di
, are va avea lo î data
de 14 noiembrie 2015 la Si iu. á easta va fi des hisă tuturor elor i teresați
de i lis , lu uri afiliate FRC sau si patiza ți, și va upri de ai ulte
preze tări, după u este detaliat ai jos. Vă așteptă !
Parti ipa ți:






Repreze ta ții Federației Ro â e de Ci lis
Membrii Federației Ro â e de Ci lis
Me rii Co itetului Oli pi și Sportiv Ro â
Me rii Mi isterului Ti eretului și Sportului
Reprezentanți ai altor instituții cu activitate incidentă în sport, inclusiv
Agenția Națională Anti-Doping
 Reprezentanți ai mediului corporatist din România și ai mass-media

Lo ul de desfășurare:
 Si iu, județul Si iu, Hotel Golde Tulip, Sala O tavia Goga
Program, s

ătă,

oie

rie

:

 Ora 10.3 Pri irea i vitaților
 Ora 11.00 – Alo uțiu ea de des hidere:
o Președi tele Federației Ro â e de Ci lis Eduard Novak
o Președi tele COSR Alin Petrache
o Reprezentantul Mi isterului Ti eretului și Sportului
 11.15 - 12.30 prezentarea Despre Federația Ro
ă de Ci lis , ur ată
de o sesiune de dis uție i tera tivă, realizată de repreze ta ții FRC

 Pauză de afea 2.30-13.00
 Ora 13.00-14.00, prezentarea Organizarea de evenimente cicliste.
I vitați și te e de dis uție:
o Da iel Sărda : gestio area u ei urse u ii de parti ipa ți,
i pa tul a esteia î
eea e privește ciclismul, dire ții de
dezvoltare
o Levente Kertesz: difere țele pri ipale di tre o ursă de XCO și
una de XCM, motivele pentru care a optat pentru includerea
arato ului î ale darul UCI, i pa tul o petițiilor pe tru opii
în Cluj-Napoca
o Adrian Aldea: eri țele logistice ale unei curse de șosea pentru
profesio iști, i pa tul din punct de vedere turistic, economic, de
imagine asupra regiunii Sibiu ca urmare a acesteia
 Pauză de asă 4.00-15.00
 Ora 15.00-16.15, prezentarea Managementul unei echipe de ciclism,
ur ată de o sesiu e de Q&A. I vitați:
o Repreze ta t al e hipei Tuș ad C li g Tea : despre logistica unei
echipe UCI Continental
o Reprezentant Pro Cycling Geiger: e ige țele u ui progra
o petițio al i te s di pu t de vedere orga izatori și al
pregătirii fizi e
o Repreze ta t Torpedo Zăr ești: despre specificul lucrului cu
grupele de opii, adeți și ju iori
o Reprezentant BikeXpert Racing Team: despre i porta ța
planurilor de marketing a unei echipe și surse de fi a țare pe tru
o e hipă de i lis
 Ora 16.15-16.30 pauză de afea
 Ora 16.30-17.15 – prezentare Regula e tele și proie tele î pla ale
FRC + sesiu e de dis uție i tera tivă, realizată de repreze ta ții FRC
 Pauză de afea 7. 5-17.30
 Ora 17.30-18.15 - Dr. álp r Erdős, prezentarea Psihologia so ati ă și
importa ța a esteia î sport
 18.30 î hiderea ofi ială a Co feri ței; poză de grup

