
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE MOUNTAIN-BIKE 

CROSS-COUNTRY ELIMINATOR 2017 

Ghid tehnic 

Nu ele co petiției: Ca pio atul Națio al de Mountain Bike Cross Country Eliminator 2017 

Tipul/Formatul co petiției: Co petiția se desfășoară î  for at XCE pe un traseu în lungime de 900m. 

 

Data co petiției:  06/05/2017 

Participa ți/Categorii: O si gură ategorie, sportivi peste 16 ani, vârsta î pli ită pâ ă la 31.12.2016. 

Localizare traseu: e trul orașului Avrig, județul Si iu 

Localizare Race office: Palatul Brukenthal Avrig 



 

Reguli:  

 Califi ări – sportivii vor lua startul la i terval de  i ut o for  listei de start e va fi pu li ată la 
ora 13:30. Fiecare va parcurge un tur cronometrat individual. 

 Finala va include maxim 32 de sportivi, cei mai buni conform timpilor realizați î  alifi ări. Se vor 
for a serii de âte  o for  a exei . Pe tru fi ală sportivii vor pri ii alte u ere alo ate 
o for  rezultatelor di   alifi ări, u ărul  fii d el ai u  ti p di  alifi ări. Î  fie are serie 

poziția pe li ia de start poate fi aleasă de sportivi î  ordi ea res ătoare a u erelor. 
 Î  azul î  are su t lasați ai puți  de  de sportivi î  alifi ări, se va tre e dire t la sferturi de 

fi ală. 
 Co ta tul i te țio at î tre rideri pri  î pi gere, tragere sau alte odalități are auzează 

î eti irea, ăderea sau ieșirea di  traseu a altui o ure t u este per is și va avea a rezultat 
descalificarea celui care a provocat contactul. 

 Sportivii DNF, DSQ sau DNS î  se ifi ale u vor putea parti ipa î  fi ala i ă. 
 Clasamentul fi al se va î to i pe grupuri î  ur ătoarea ordi e 

1. Sportivii are au o urat î  fi ala are u ex epția elor DSQ 

2. Sportivii are au o urat î  fi ala i ă u ex epția elor DSQ 

3. Sportivii DNF sau DNS din semifinale 

4. Clasifi area elorlalți sportivi este deter i ată de ivelul ru dei î  are au aju s, apoi 
de lo ul o upat î  ulti a ru dă î  are au parti ipat, apoi de u ărul de o urs.  

Î  fie are di  grupurile e țio ate sportivii DNF su t lasați î ai tea elor DNS. 

Program 

Înscrieri – pâ ă la data de 05.05.2017 ora 12:00 prin e-mail la office@federatiadeciclism.ro 
 
06.05.2017 

 10:00 – 13:00 Validare înscrieri – Race office Avrig 

 11:00 – 13:00; 15:30 – 16:00 – Antrenamente libere 

 16:00 – Califi ări 

mailto:office@federatiadeciclism.ro


 17:30 – Serii eliminatorii – Finala mică – Finala mare 

 18:30 – Festivitatea de premiere 

 

Înscrieri 

Pot concura numai sportivii româ i are deți  o li e ță UCI validă pe tru , la ategoriile Ju ior, U  

sau Elite. Clu urile o ure ților vor trimite înscriere prin e- ail la Federația Ro â ă de Ci lis  

office@federatiadeciclism.ro pâ ă la data de 05.05.2017, ora 12:00.  

De ase e ea toți o ure ții sau repreze ta ții e hipelor au obligația să se prezi te la Ra e office în 

data de 06.05.2017 între orele 10:  și :  u o li e ță validă pe tru a o fir a î s rierea și a prelua 

u ărul de o urs. 

Distribuirea numerelor de concurs 

Distri uirea u erelor pe tru alifi ări se va fa e la Race office în data de 06.05.2017 între orele 10:00 

și :  odată u o fir area î s rierilor. Nu erele pe tru seriile eli i atorii se vor distri ui la li ia de 

start după pu li area rezultatelor di  alifi ări.  

Cronometraj: Cronometraj electronic cu cip pe tru alifi ări. Siste  eli i atoriu u foto-finish pentru 

seriile eliminatorii. 

Alte infor ații: 

- Cel mai apropiat spital 

Spitalul Clinic Județea  de Urge ță Si iu 

Corneliu Coposu Boulevard, nr 2-4 

Tel.: +40.269.21.50.50 

www.scjs.ro 

Număr de urge ță: 112 

 

 

- Posi ilități de azare: 

mailto:office@federatiadeciclism.ro
http://www.scjs.ro/


Popasul Avrig (1 km de la zona de start) 
DN 1, intrarea in Avrig dinspre Sibiu 
Tel.: 0745.087.343; 0748.200.888 
Email: popasulavrig@yahoo.com 
www.popasulavrig.ro 

Motel Poiana Bradului (6 km de la zona de start) 
DN 1 km 291.5 
Tel: 0745542661 

Pensiunea Ghiocelul (8 km de la zona de start) 
Valea Avrigului 
0744 391 877 
0726 192 566 
info@ghiocelul.ro 

Hotel FantanitaHaiducului (7 km de la zona de start) 
DN 1 km 292.4 
Email: contact@fantanitahaiducului.ro 
Telefon: 0269.525.300; 0722.773.962 
www.fantanitahaiducului.ro 

Hotel Vestem (11 km de la zona de start) 
IntersectiaDN 1 (km 296) cu DN7 
Email: office@hotelvestem.ro 
Telefon: 0269.555.705; 0734.313.810 
www.hotelvestem.ro 

Ferma Scoala Cornatel (13km de la zona de start) 
Drumul National 106A Sibiu-Agnita 
LocalitateaCornatel 
E-mail: fermascoalacornatel@gmail.com 
www.fermascoalacornatel.ro 

Despre Avrig  

Situat spre extre itatea vesti ă a Țării Oltului – Țara Făgărașului, la poalele Mu ților Făgăraș, su  Mu tele 

Suru, Avrigul este o lo alitate ro â eas ă u adâ i rădă i i î  ti p. Pri a atestare do u e tară a 

lo alității este relativ târzie – , dar la a ea dată avea  ai i o o u itate i e stru turată de oameni 

liberi. Pri a atestare do u e tară po e ește lo alitatea u u ele de Afrikka, u e pe are îl păstrează 

pâ ă la ju ătatea se olului ur ător â d apare su  u ele săses  de Frek sau Fri h iar î  u gurește E reg 

sau Ebrek. Avrigul apare pri a dată pe o hartă a Tra silva iei î  , pe harta tipărită de Joha es 

Honterus. 

Î  9 se aște la Avrig, î tr-o fa ilie de țăra i î stăriți, li eri, Gheorghe Lazăr, el are, ș olit u spriji ul 

fa iliei și u ursă di  fo dul sidoxial al Biseri ii Ortodoxe, va deve i i te eietorul î văță â tului superior 

î  li a ro â ă. 

 

 

 

http://www.popasulavrig.ro/
http://www.fantanitahaiducului.ro/
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Anexa 1 
 

 

 

 

Da ă su t lasați ai puți  de  de sportivi î  alifi ări: 

Heat 1: 1-8-9-16 

Heat 2: 4-5-12-13 

Heat 3: 2-7-10-15 

Heat 4: 3-6-11-14 

 


