
 
 
 

Tabăra de ciclism pentru copii FRC 
 
 

 

I. Date Generale 
 
Tabăra de ciclism pentru copii este un proiect al Federației Române de Ciclism aflat la primul 
eveniment i care are ca principal scop promovarea ciclismului de osea în rândurile practicanților 
din categoriile de copii (8-14 ani) i familiarizarea lor cu elemente specifice acestui sport (noțiuni 
de antrenament, tactică, mecanică, nutriție etc.). Relevanța proiectului constă în faptul că beneficiile 
acestuia vizează nu doar stimularea sportului de performanță, ci i dezvoltarea culturii sportului. 

 

Prima ediție a taberei de ciclism pentru copii se va desfă ura între 6-10 septembrie 2016, în 

Stațiunea Harghita Băi, la Complexul Sportiv colar al CSS Miercurea Ciuc. Baza sportivă a 
clubului include o pistă de biatlon, integral asfaltată, unde se vor desfă ura antrenamentele, care vor 
avea diferite teme: dezvoltarea anduranței, dezvoltarea vitezei, îndemânarea, educație rutieră, lucrul 
în echipă, simularea condițiilor de competiție de osea etc. Pista de biatlon este complet închisă 
traficului rutier, asigurând astfel condiții de siguranță optime. 
 

Pe lângă pregătirea specifică de ciclism, copiii vor fi inițiați în cuno tințe de bază privind nutriția 
sportivă, recuperarea post-efort, elemente de mecanică utile, exerciții de forță speciale pentru 
cicli ti etc. Seminariile descrise anterior vin în completarea antrenamentelor de ciclism pentru a 
încerca să le transmitem participanților imaginea de ansamblu asupra ciclismului. 
 

Condiții de participare: 
 

 Participantul să aibă vârsta cuprinsă între 8 i 14 ani (născut între 2008 i 2002) 
 Achitarea taxei de participare: 1000 de lei, care se va plăti în numerar la sosirea în tabără (în 

preț sunt incluse cazare 4 nopți/5 zile, 3 mese pe zi, suplimente nutritive la antrenament, 

folosirea pistei i a facilităților bazei sportive, reparațiile în caz de defecțiune minoră a 
bicicletei, consiliere i îndrumare privind activitățile sportive viitoare) 

 Folosirea unei biciclete de osea, proprietate personală 

 Prezentarea avizului medical favorabil (pentru participanții care nu dețin o licență FRC 
validă pentru anul 2016) 

 Semnarea declarației pe proprie răspundere de către parintele/tutorele legal al fiecărui 
participant 

 

Înscrierile se fac până la data de 31 august (ora 14.00), pe adresa tehnic@federatiadeciclism.ro, 

persoană de contact Ovidiu Burghelea, număr de telefon 0763 820 423, număr apelabil în intervalul 

orar 10.00-18.00. 

 

Numărul minim de participanți necesar pentru defășurarea taberei este de 15 copii, iar în cazul 
în care acest prag nu se atinge până la momentul de închidere al înscrierilor atunci evenimentul 

se anulează. Numărul maxim de participanți este de 20 de copii. 
 



Locul desfasurarii 
Harghita Bai - Complex Sportiv Biatlon 

Clubul Sportiv colar Miercurea Ciuc 

Adresa: Strada Harghita Băi, 
Harghita-Băi 530002, județul 
Harghita 

Data desfasurarii 6-10 septembrie 2016 Durata: 5 zile 

Initiatori 
Federatia Romana de Ciclism 

Clubul de Ciclism i Triatlon Prahova  tehnic@federatiadeciclism.ro 

Parteneri CSS Miercurea Ciuc  

Instructori 

1. Ovidiu Burghelea 

2. Irina Frunzeanu 

3. Mihai Anghel 

4. Robert Tamirjan 

Antrenor Ciclism 

Alimentatie / Nutritie 

Antrenor Ciclism 

Operator Foto/ Video 

Obiective 

generale 

1. Familiarizarea sportivilor cu elemente 

specifice acestui sport (noțiuni de 
antrenament, tactică, mecanică, nutriție etc.); 
2. Stimularea interactiunii cu ceilalti 

participanti prin probe individuale si de 

echipa; 

3. Cunoasterea metodelor de 

antrenament specifice varstei si imbunatatirea 

tehnicii de pedalare; 

4. Asimilarea unor principii sanatoase de 

alimentare si constientizarea importantei 

refacerii dupa antrenamente. 

Circuit asfaltat in afara 

traficului rutier cu o lungime de 

1000m si o lățime de 3 metri. 
 

Teme si actiuni individuale si 

pe echipe. 

 

 

Participanti 

Numarul participantilor va fi restrans la 

maxim 20  pentru a permite instructorilor 

mentinerea unui raport ideal in atingerea 

obiectivelor propuse 

Dupa o analiza atenta vor fi 

create grupuri de lucru (echipe) 

in functie de varsta si nivel 

tehnic, in baza capacitatilor 

individuale 

 

 

II. Program de desfasurare 
 
Pe toata durata celor cinci zile se va respecta strict programul de masa si de pregatire pe traseu. 

  
 II.1.  Ziua 1 
 

ora 10.00 - Bun Venit în tabără, cazarea sportivilor - patricipa sportivii si parintii; 

ora 11.30 - Prezentarea programului, obiectivelor si activitatilor - patricipa sportivii si parintii; 

ora 13.00 - Masa de pranz; 

ora 15.30 - ANTRENAMENT n°1 - crearea grupurilor de lucru; 

ora 17.30 - Reparatii mecanice; 

ora 19.00 - Cina; 

ora 20.30 - Intretinerea bicicletei, discutii libere, feedback, proiectii; 

ora 22.00 - Somn. 

 

 II.2.  Ziua 2 
 

ora   8.00 - Mic dejun; 

ora   9.30 - Bike fitting, verificarea pozitiei pe bicicleta; 



ora 10.30 - ANTRENAMENT n°2; 

ora 13.00 - Masa de pranz; 

ora 15.30 - ANTRENAMENT n°3; 

ora 17.30 - Reparatii mecanice; 

ora 19.00 - Cina; 

ora 20.30 - Prezentarea principiilor de baza ale antrenamentului, discutii libere, feedback, proiectii; 

ora 22.00 - Somn. 

 

II.3.  Ziua 3 
 

ora   8.00 - Mic dejun; 

ora   9.30 - Dr. Bike, curs baza de mecanica pentru tinerii ciclisti; 

ora 10.30 - ANTRENAMENT n°4; 

ora 13.00 - Masa de pranz; 

ora 15.30 - ANTRENAMENT n°5; 

ora 17.30 - Reparatii mecanice; 

ora 19.00 - Cina; 

ora 20.30 - Prezentarea principiilor de baza in alimentatie, nutritia unui sportiv de performanta, 

discutii libere, feedback, proiectii; 

ora 22.00 - Somn 

 

II.4.  Ziua 4 
 

ora   8.00 - Mic dejun; 

ora 10.30 - Test de evaluare functionala; 

ora 14.00 - Masa de pranz; 

ora 16.30 - ANTRENAMENT n°6; 

ora 19.00 - Cina; 

ora 20.30 - Discutii cu privire la rezultatele testelor, feedback, proiectii; 

ora 22.00 - Somn 

 

II.5.  Ziua 5 
 

ora   8.00 - Mic dejun; 

ora 10.00 - Reparatii mecanice; 

ora 13.00 - Masa de pranz 

ora 15.30 - Concurs pe echipe; 

ora 17.30 - Consemnarea Atestatelor de Participare; 

ora 19.00 - Cina & Concluzii - patricipa sportivii si parintii; 

 

III. Obiective specifice 
 

 

 III.1. Dezvoltarea Capacitatilor Coordinative si insusirea Abilitatilor Tehnice 
  

Vom urmari in mod constant modul in care tinerii sportivi isi insusesc Capacitatile Coordinative: 

echilibrul, combinare motorie, evaluare spatio-temporala, evaluare dinamica, ritm, orientare, 

anticipare motorie,reactiune motorie. 

Toate antrenamentele propuse in această tabără au fost studiate in vederea unei bune asimilari a  

abilitatilor tehnice specifice disciplinei cicliste. Intensitatea acestor activitati unde sportivii isi 

folosesc din plin capacitatile coordinative, nu va necesita consum energetic exagerat. 

 



• Abilitati Tehnice Primare: 

- echilibru pe bicicleta : mergand drept/cotind/in sa/in picioare/pe plat/pe urcare/coborare 

- pedalare: la viteza constanta/accelerand/in sa/in picioare/pe plat/pe urcare/coborare 

- franare: cu amandoua franele/ cu o singura frana/ fara a bloca rotile/pe coborare 

 

• Abilitati Tehnice Secundare: 
- schimbarea raportului/schimbator/deraior/ resistemarea lantului cazut 
- prinderea bidonului/ din suport/de la un coleg/ de la punct fix/ la viteza joasa/inalta 
- sarituri cu bicicleta: inainte/lateral/ cu o roata/ cu amandoua rotile/pe rand/simultan 

 
• Abilitati Tehnice in Grup (in pluton): 

- in linie: schimb de trena/morisca/schimb pe dreapta/stanga 

- in grup: in sea/in picioare/in contact cu un alt ciclist/ pe plat/ pe urcare 

- deplasare pe vânt lateral: de dreapta/de stanga 

- distribuirea energiei: evadare/ urmarire/ individuala/cu alti concurenti/ cu vant favorabil/ 

contrar/ lateral/  pe plat/ urcare/ coborare 

- sprint/sosire: controlul adversarului/pozitia/atacul/ recuperarea/ aruncarea bicicletei/ pe 

plat/ pe urcare 

 

 

 III.2. Dezvoltarea Capacitatilor Conditionale pe bicicleta: Forta, Viteza, Rezistenta 
  

Această acțiune este dedicată tinerilor sportivi, de aceea in antrenamentele propuse vom pune 

accent pe anumite componente ale fortei (Forta Rapida), anumite componente ale vitezei (Viteza 
de Medie Durata si Viteza de Scurta Durata) si anumite componente ale rezistentei (Rezistenta 
de Medie Durata, Rezistenta de Scurta Durata si Rezistenta la Viteza). 
 

Instructorii nostrii vor avea la dispozitie urmatoarele instrumente pentru dezvoltarea capacitatilor 

conditionale pe bicicleta: 

 

• variarea conditiilor de plecare si sosire 

• executarea unor exercitii combinate 

• varierea punctelor de contact cu bicicleta 

• executarea pe ambele parti 

• variarea conditiilor externe 

• variarea modului de primire a informatiilor 

• executarea in diverse faze ale antrenamentului (stadiu de solicitare) 

• variarea vitezei de executie 

 

 

IV. Materiale folosite 
 

Fiecare sportiv va participa la această tabără cu bicicleta de sosea proprie, pe cat se poate posibil cu 

lungimea raportului recomandata de situl FRC si echipament propriu. 

Vom folosi in timpul antrenamentelor diverse materiale in functie de specificul antrenamentului: 

conuri, stegulete, rampe, mingii de tenis, bidoane de ciclism. 

Pe toata perioada taberei va functiona un atelier mecanic unde se vor putea face diverse reparatii, 

reglaje rapide si controlul pozitiei pe bicicleta. Toate instrumentele si personalul specializat vor vi 

puse la dispozitie de catre FRC. Costul pieselor de schimb primare, cum ar fi cabluri de frana/ 

schimbator, camere de aer vor fi suportate de catre organizatori in timp ce, pentru reparatii profunde 

care necesita piese de schimb mai costisitoare (schimbator, pinioane, lant), costul acestora va fi 

suportat de catre parinti. 



Antrenamentele vor fi inregistrate video pentru a putea fi vizualizate si discutate in fiecare seara cu 

sportivii, pentru a explica anumite greseli in executie si a gasi solutii la acestea. Vom avea nevoie de 

acordul patintilor in acest sens. Toate aceste materiale vor fi publicate pe pagina Facebook (grup 

inchis) sau transferate pe suport electronic familiilor la sfarsitul taberei. 

In ultima zi, dupa  concursul pe echipe, fiecare participant va primii din partea FRC un atestat de 

participare la aceasta actiune. 

 

 

    


