
   

 

 

Ca pio atul Națio al de Mou tai  Bike Cross-Country 

Marathon 2016 

Nu ele co petiției: Ca pio atul Națio al de Mou tai  Bike Cross-Country Marathon 2016 

Organizator: Clu ul Sportiv Clujul Pedalează î  parte eriat u Federația Ro â ă de Ci lis  

Tipul co petiției: MTB XCM, traseu de ,  kilo etri, difere ță de ivel .  de etri. 
Toți o ure ți vor avea de par urs a eeași dista ță. 

Zona de start/sosire va fi în parcarea mall-ului Polus Center. 

Secretariatul cursei, de unde se pot lua numerele de concurs va fi amplasat în zona de 

start/sosire. 

 



Link traseu: http://bit.ly/2bO5Pvm  

Data co petiției:  septe rie . Ora de start a fie ărei ategorii va fi a u țată de 
ătre orga izator pe site-ul www.clujulpedaleaza.ro  

Locul: Cluj-Napoca, zona Mall Polus Center 

Program: Starturile se vor da î  ursul di i eții, orele exa te ur â d a va fi a u țate pe 

site-ul www.clujulpedaleaza.ro  

Categorii: Elite Masculin, Elite Feminin f. regula e tului UCI, va fi ategorie de vârstă 
u i ă, a elor î  vârstă de  a i sau ai ult , A atori Mas uli  -29, 30-39, 40-49, 50+, 

Amatori Feminin 19-29, 30-39, 40-49, 50+. 

Înscrieri: Toate înscrierile se vor face pe site-ul www.clujulpedaleaza.ro 

Sportivii di  ategoriile Elite tre uie să deți ă o li e ță UCI validă.  

Sportivii a atori tre uie să deți ă o li e ță de a atori e isă de Federația Ro â ă de 
Ciclism pentru anul 2016.  

Verifi area li e țelor și listei de start se va fa e de ătre Federația Ro â ă de Ci lis  î  ziua 
pre ede tă o petiției  septe rie . 

Î  o petiție su t a eptați doar sportivii de ațio alitate ro â ă. 

Regulament: Co petiția se va desfășura o for  regula e telor Federației Ro â e de 
Ci lis  și U iu ii Ci liste I ter ațio ale. 
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