
 
  
 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

CAMPIONATELE NA IONALE DE OSEA 2016 CASTRUM 
DEVA 

 

GHID TEHNIC 
 

23-26 Iunie 2016 

Deva,ăjude ulăHunedoara 

 

Competi ia se desfa oară în conformitate cu regulamentele UCI i FRC 

 
Campionateleă Na ionale deă oseaă 2016ă - Castrum Deva sunt o competi ie dedicat  

numaiă sportiviloră licen ia iă laăFedera iaăRomân ădeăCiclism.ăCampionateleăNa ionale-

CastrumăDevaădeă oseaăvorăfiăorganizate pe data de 23-26 Iunie, în Municipiul Deva. 

Competi iaă vaă aveaă dou ă probeă laă fiecare categorie: proba de Contratimp Individual 

(CTI)ă iăFond (FOND)    

 

1. CARACTERISTICILE CURSEI 

 

1.1 Proba de contratimp individual(CTI) 

 

Plecarile si sosirile se vor face de pe soseaua DJ 687, parcurgându-seădistan aăspecific ă
fiec reiăcategorii.ăOăpor iuneădeă5ăkilometriăvaăfiărezervat ăcompeti iei iăseăvaăparcurgeă
pân ălaăatingereaădistan eiăspecificeăcategoriei. 
GPS: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=susyxjcwzgfdgkry  

 

 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=susyxjcwzgfdgkry


 
  

 

 

1.2 Proba de fond 

 

Presupune parcurgerea, in cel mai scurt timp, a doua, trei sau cinci tururi,ăinăfunc ieădeă
categorie, pe un circuitădeăşosea, in conditii de trafic inchis/restrictionat la o banda 

/sens. 

T1, B-dul 1 Decembrie 1918, B-dul 22 Decembrie, DN 7, DJ 687 Santuhalm-intersectie 

DJ 708E, DJ 708E – intersectie cu DJ 687 Deva,  Str. Iosif  Vulcan, Str. Mihail 

Eminescu, Str. Gheorghe Baritiu. P-ta Episcop Tordai Sandor Andras, Str. Lucian 

Blaga, Str. Aurel Vlaicu, Str. Avram Iancu, B-dul Decebal, B-dul 22 Decembrie, P-ta 

Arras. 

T2, P-ta Arras, B-dul 22 Decembrie, DN 7, DJ 687 Santuhalm-intersectie DJ 708E, DJ 

708E – intersectie cu DJ 687 Deva,  Str. Iosif  Vulcan, Str. Mihail Eminescu, Str. 

Gheorghe Baritiu. P-ta Episcop Tordai Sandor Andras, Str. Lucian Blaga, Str. Aurel 

Vlaicu, Str. Avram Iancu, B-dul Decebal, P-ta Arras, B-dul 22 Decembrie, B-dul 1 

Decembrie 1918. 

Traseul complet se compune din nT1 + T2. 

Lungimea traseului: 32 Km 

GPS: https://connect.garmin.com/modern/activity/1169774965  

 

 

2. CATEGORIIăSPORTIVIăDEăPERFORMAN  

2.1 Cadet, masculin/feminin 

2.2 Junior, masculin/feminin 

2.3 U23, masculin 

2.4 Elite, masculin/feminin 

 

https://connect.garmin.com/modern/activity/1169774965


 
  

3. CATEGORII SPORTIVI AMATORI 

3.1 Amatori Masculin         15-18 

3.2 Amatori Masculin         19-29 

3.3 Amatori Masculin         30-39 

3.4 Amatori Masculin         40-49 

3.5 Amatori Masculin         50+ 

3.6 Amatori Feminin    15-18 

3.7 Amatori Feminin    19-29 

3.8 Amatori Feminin    30+ 

 

La aceste categorii pot participa numai posesoriiălicen elorădeăsportivăamatorăeliberateă
de FRC pentru 2016. Participarea la sedinta tehnica este obligatorie. Sportivii minori se 

vor inscrieăcuăacceptulăparin ilor,ădeclara iaăvaăfiăsemnat ădeăambiiăparinti sau tutore. 

 

4. PREMII/TAXA 

4.1 Premii: diplome, medalii, tricouri 

4.2 Participan iiădeălaăcategoriaăAmatorăvorătrebuiăs ăachiteătax ădeăparticipareăde 

100 lei careăasigur ăparticipareaăînăambeleăprobeăsauădeă70ădeăleiădoarăpentruă
participarea în proba de fond sau 30 de lei doar pentru proba de contratimp 

individual.  Taxa se va pl ti in contul Clubului Sportiv Faerag: 
RO85RNCB0160098267700001  deschis la BCR Filiala Deva cu mentiunea 

Participare CN-CD. Taxa nu se restituie. 

4.3 Participan iiădinăcategoriaăsportivilorădeăperforman ăparticip ăgratuit. 
 

5. ECHIPAMENT 

     

Bicicleta admisa este, numai, cea de osea (la proba de fond), iar la proba de contratimp 

individual se pot folosi bicicletele de contratimp conforme cu regulamentul FRC si UCI 

Sportivii vor purta pe totăparcursulăcompetitieiădou  numere de identificare, pe corp, pe 

buzunarele din spateă iăunănum răpeătijaădeă a,ăimpreun ăcuăCIP-ul de cronometrare  

Este obligatorie purtarea că tii. 
Nerespectarea acestor condi ii atrageădup ăsineădescalificarea imediat ăaăsportivului în 

culp . 
   

6. PROGRAM  

 

Pentru sportivii din categoria Amator, înscrierea se face între 26.05-20.06, 24:00, pe 

site-ul www.faeragclub.ro. Miercuri, 22.06, între orele 16:00-20:00, se va face validarea 

înscrierilor la Prim riaăDeva. 

Cluburile afiliate FRC sau oricărei alte federa ii na ionale afiliate UCI vor înscrie 
sportivii din categoriile Cadet, Junior, U23 i Elite până în data de 20 Iunie 2016 

pe e-mail office@federatiadeciclism.ro 

La validare, sportivii vor prezenta actul de identitate i licen a FRC. Inscrierea este 

valida dupa semnarea formularului si a declaratiei de responsabilitate, primirea 

numarului de identificare si a cip-ului de cronometrare. 

 

Miercuri   22.06 vorăaveaălocă edin eleătehnice,ădup ăcumăurmeaz : 



 
  

 ora 19:30ă edintaătehnic ălaăsalaădeă edin eădinăPrim riaăDeva – cu 

antrenorii/team manager-ii cluburilor cuăsportiviădeăperforman ă 
 ora 20:15ă edintaătehnic ălaăsalaădeă edin eădinăPrim riaăDeva cu sportivii amatori 

 

 

 

 

7. PROGRAMULăCOMPETI IILOR 

 

 Joi 23.06  

o orele: 10:00 - 20 Km, CTI: Cadeti (Masculin/Feminin)/Junior (Feminin), 

Amatori 15-18/Amatori 50+/B, Amatori Feminin (toate categoriile) 

o orele: 12:00 -30 Km, CTI: Juniori (Masculin), Elite (Feminin), Amatori 30-

39/40-49 (Masculin) 

 

 Vineri 24.06 

o orele: 10:00 - 40 Km, CTI: U23/ Elite (Masculin) 

o orele: 12:00- 40 Km, CTI: Amatori 19-29 ani (Masculin) 

 

Plecarile si sosirile se vor face de pe soseaua: DJ 687, in dreptul reprezentan eiăOpel,ă
Autohaus Huber 

 

 Sâmbat ă25.06  

o orele: 09:45 - 64 Km (2x32km), fond: Cadeti (Masculin/Feminin)/Junior 

(Feminin), Amatori 15-18 Masculin, Amatori Feminin (toate categoriile). 

Timpălimit ă130 min 

o orele: 13:15 - 96 Km (3x32km), fond: Juniori (Masculin), Elite (Feminin), 

Amatori 40-49/50+. Timpălimit ă200 min 

 

 Duminica 26.06,   

o orele: 10:00 -160 Km (5x32km), fond: U23 (Masculin), Elite (Masculin),  

Amatori 19-29/30-39/ ani. Timpălimit ă300ămin 

 

8. RESTRIC IIăDEăPAS 

 
Cade ii vor folosi pasul maxim de 6,93 m (52x16) iăvorăfolosiădoarăbicicletaăstandardă
deă oseaăînăprobaădeăcontratimpăindividual. 
Juniorii vor folosi pasul maxim de 7,93 m (52x14) 

Înăprobaădeăcontratimpăindividual,ălungimeaămaxim ăaăghidonuluiăeste de 75 cm. 

 

9. ALTE PREVEDERI 

 

Plecarile i sosirile in probele de fond au loc în Municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 

1918, iar proba se încheie la sosirea ultimului participant.  

Festivitatile de premiere se vor face dupa stabilirea finala a clasamentului. 



 
  

Organizatorul poate refuza participarea, la concurs, a sportivului a carui prezenta ar 

putea aduce atingere imaginii sau reputatiei organizatorului ori evenimentului. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentului regulament. 

Cronometrarea se va face cu sistem electronic. 

 

 

10.  OPRIREA / RETRAGEREA 

    

Organizatorulăîşiărezerv ădreptulădeăaăopriădinăcompetitie unăparticipantăînăurm toareleă
cazuri: 

       - Sportivul s-a accidentat şiăstareaăsaănu-iămaiăpermiteăs ăcontinue, 
       - Sportivul este observat deăc treăunăorganizatorăf r ănum rulădeăparticipare, 

       - Abaterea de la traseu, taierea curbelor prin urcare pe trotuar, 

       - Abandonarea de echipament, ambalaje sau orice alte resturi pe traseu, 

       - Comportamentănesportivăfa ădeăceilal iăparticipanti sau conduita 

necorespunzatoare fa ădeăoficiali, public, organizator, 

        - Nerespectarea indica iilorăexpreseăaleăorganizatorului sauăaleăreprezentan iloră
acestuia, 

  Orice participant care abandoneaza  va anun aăăorganizatorul si va preda numerele de 

identificare celuiămaiăapropiatăcomisarădeăcurs .  
                                        

11.  M SURIăDEăSIGURAN   

     

Sportiviiăparticip ălaăacestăconcursăpeăproprieăr spundere,ăcu respectarea legislatiei 

rutiere  in vigoare, a regulamentului UCI si regulamentului FRC, fapt atestat de 

declara iaăcareăesteăparteăintegrant ăinăproceduraăădeăînscriere.ă 
Conducatorii auto ai masinilor  tehnice vor respecta legislatia rutiera in vigoare. 

Caravana va fi insotitaădeăunăautovehicolădeăambulan a, cu medic, autovehicul de 

deshidere/inchidere a cursei, motociclisti. 

Laăintersectiileăcuăvirajălaăstânga,ăintersec iile semaforizate si sensurile giratorii 

prioritatea competitorilor va fi asigurata de agenti ai politiei rutiere nationale sau locale. 

De-a lungul traseului sunt pozitionati voluntari, instruiti s ăanun eăoriceăproblem ădeă
s n tateăap rut ălaăun sportiv. La start/sosire exista un punct sanitar cu personal 

specializat în acordarea primului ajutor. Serviciul medical in cazul accidentelor majore 

este asigurat de Spitalul Judetean de Urgenta Deva. 

In caz de forta majora organizatorul poate modifica traseul, amana sau opri competitia. 

  

12.   CAZARE RECOMANDAT  

    

Hotel Deva , email: deva.deva@unita-turism.ro 

Hotel Sarmis   email: sarmis.deva@unita-turism.ro  

 

Rezerv rileăseăfacăpân  în data de 20.06, orele 12:00 

      

13.  ORGANIZATORI 

 

Director competitie:                            Dumitru Lasconi                      



 
  

Director comunicare:                          Mihai Panaitescu  

Director IT                                          Ramona Nemes 

Secretar Sef:                                        Dorin Catan                           

Responsabil securitate:                       Vasile Camarasan              

Cronometrare:                                     Ciprian Filimon                                                       

Responsabil voluntari:                        Gabi  Berceanu   

                                                            Constantin Pruteanu                                                                  

Responsabil zona START/SOSIRE:  Ioan Lucian Popa                

Responsabilăverificareătehnic :           Marius Filipescu                                                                   

Pre edinteăclub:            Ioan Omot                                                                                
 
 
 
 
Clubul Sportiv Faerag   
Certeju de Sus,Str.Principala,  
Bl.5, Sc.2, Ap.16, Cod 337 190 
Deva, Str. Cernei, Nr. 31 
Cod 330 074, Jud. Hunedoara 
Tel. 0722 928 538 
e-mail: faeragclub@yahoo.com 
facebook.com/groups/1548991148757698/ 
www.faeragclub.ro  
                                                                                         

                                                                                      

  

http://www.faeragclub.ro/

