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Cupa Națională de Ciclocros a României 

Ediția I 

REGULAMENT 

1. Prevederi generale 
1.1 Cupa Națională de Ciclocros a României reprezintă un proiect al Federației Române de 

Ciclism desfășurat în colaborare cu membri afiliați sau orice alte persoane juridice interesate 
de implicare, organizatori ai etapelor care vor fi descrise în continuare. 

1.2 Regulamentul tehnic propriu al primei ediții a Cupei Naționale de Ciclocros este prezentul 
document. Acesta va fi valabil pentru toate etapele competițiilor din ediția 2017. 

1.3 Regulamentul tehnic general care guvernează Cupa Națională de Ciclocros a României 
este cel al Uniunii Cicliste Internaționale și al Federației Române de Ciclism. Nu se admit 
derogări de la aceste două regulamente. Cele două regulamente vor fi completate cu 
regulamentele specifice ale fiecărei etape în parte, atâta timp cât nu contravin prezentului 
regulament sau celor două amintite anterior. 

1.4 La Cupa Națională de Ciclocros a României pot participa doar sportivii care dețin o licență 
UCI validă, indiferent de naționalitate sau de federația care a emis-o.  

1.5 Prezența în clasamentul general este condiționată de participarea la cel puțin două etape. 
Abandonul într-una din etape nu atrage după sine eliminarea din clasamentul general al 
Cupei Naționale de Ciclocros a României. 

1.6 Federația Română de Ciclism (FRC) își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament.  
 
 

2. Participare 
2.1 Competițiile din cadrul Cupei Naționale de Ciclocros a României sunt deschise sportivilor de 

performanță si celor amatori, de orice nationalitate, care dețin o licență UCI validă.  
2.2 Licentele master se vor considera echivalentul celor de amatori. 
2.3 Pentru stabilirea categoriei de vârstă se va lua în considerare doar anul nașterii. Ex: o 

persoană născută în 1996, va concura la categoria U23 sau Amatori (2017-1996=21 ani), 
indiferent de luna și ziua în care s-a născut. 

2.4 Se vor organiza competiții pentru următoarele categorii: 
 

 

Categorii  Varste 

Elite M/F Baieti si fete de 23 de ani sau mai mult 
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U23 M Baieti 19-22 ani 

Juniori M/F Baieti si fete 17-18 ani 

Cadeti + Copii A M/F Baieti si fete 13-16 ani 

Amatori M/F OPEN Baieti si fete peste 19 ani, cu licentă de 
Amator 

 
3. Ghidul Tehnic 

3.1 Ghidul tehnic va fi redactat de organizatorul fiecarei etape si va contine urmatoarele 
informatii: 

 scurta prezentare a Organizatorului cursei. 
 Prezentarea locatiei unde se desfasoara cursa. 
 Programul competitiei. 
 Premiile. 
 Harta detaliata a traseului, Lungimea traseului, Pofilul, Zona de Start - Finish, Zona 

tehnica si Zonele cu obstacole. 
 Locatia secretariatului cursei, Parcarea auto, Asistenta medicala. 
 Posibilitati de cazare 

 
4. Calendarul 

4.1 Cupa Națională de Ciclocros a României se desfasoara pe parcursul a patru etape incepand 
cu luna octombrie 2017. Etapele se vor desfasura dupa urmatorul program: 

- Etapa I, Porolissum CX, 21 octombrie, Zalău, jud. Sălaj 
- Etapa II-a, Arad CX Cup, 28 octombrie, Arad, jud. Arad  
- Etapa a III-a, Lunca Timișului CX, 11 noiembrie, Urseni, jud. Timiș  
- Etapa a IV-a, Cluj Napoca CX, 02 decembrie, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 
4.2 Numărul, data și locul de desfășurare al etapelor pot suferi modificări, care vor fi anunțate 
din timp în caz de apariție. 

 
 

5. Traseul 
5.1 Traseul fiecărei etape va fi prezentat în ghidul tehnic al competițiilor din care acestea fac 

parte. 
5.2 Traseul fiecărei etape va fi în conformitate cu prevederile UCI referitoare la disciplina 

ciclocros. 
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6. Înscrieri 
6.1 Toți sportivii trebuie să dețină o licență validă pentru categoria competițională pentru care au 

optat. 
6.2 Înscrierile se vor face on-line, pe site organizatorului de etapa unde se va specifica/bifa 

inscrierea cu licenta UCI.  
6.3 Înscrierile vor fi deschise on-line cu cel puțin 20 de zile înainte de competiție pe site-ul oficial 

al competiției.  
6.4 Sportivii sau team managerii au obligația de a prezenta licența, confirma înscrierea și vor 

ridica numerele de concurs conform programului indicat pe site-ul oficial al competiției. 
Sportivii care nu isi ridica numerele de concurs sau nu prezinta licenta la race office 
(secretariatul cursei) până la termenul limită stabilit de catre organizatori nu vor fi admiși în 
concurs. 

6.5 Taxa de înscriere la fiecare dintre etape este reglementată prin regulamentul propriu al 
organizatorului etapei, dar nu poate depăși pragul de 100 de lei. 

 
 

7. Rezultate 
7.1 Organizatorul are obligația de a afișa rezultatele provizorii ale fiecărei curse în cel mult 15 

minute de la terminarea cursei respective. Rezultatele finale vor fi puse la dispoziția 
arbitrului oficial FRC după încheierea perioadei de depunere a contestațiilor sau după 
rezolvarea eventualelor contestații. 

7.2 Organizatorul are obligația să afișeze rezultatele pe site-ul oficial al competiției până la 
finalul zilei de concurs. 

 

 
8. Ceremonia de premiere  

8.1 Ceremonia de premiere trebuie organizată în maximum o oră de la sosirea celui de-al 
cincelea concurent din fiecare categorie.  

8.2 La ceremonia de premiere au obligația să participe: 
- Primii cinci sportivi clasați la fiecare categorie; 
- Liderul Cupei Nationale după etapa în cauză; 

8.3 Bicicletele sau orice alte obiecte promoționale ori echipamente de concurs în afară de 
echipamentul cu care sportivul a concurat nu pot fi luate pe podium. Va fi pusă la dispoziție 
o zonă în apropierea podiumului unde va fi expusă bicicleta câștigătorului pe durata 
festivității de premiere. 
 

 
 

9. Siguranța concurenților 
 
9.1 Conform regulamentelor Federației Române de Ciclism, participarea la competiție nu se 

poate face fără a purta casca de protecție, așezată în mod corespunzător pe cap. 
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9.2 Participarea se face pe proprie răspundere, conform regulamentelor Federației Române de 
Ciclism. 

 
 

10. Sancțiuni și contestații 
 

10.1 Sancțiune aplicate vor fi cele specifice regulamentului de disciplină al FRC.  
10.2 Contestațiile se vor face în scris către juriul de arbitrii prezent la fiecare etapă, în 

conformitate cu regulamentele Federației Române de Ciclism, însoțite de o garanție de 100 
de lei, care se va returna în cazul admiterii contestației. 

 
 

11.  Punctaj și clasament  
11.1 Categoriile Masculin Elite, Masculin U23 si Masculin Amatori vor concura 60 de minute 

iar Masculin Juniori si toate categoriile Feminin vor concura 40 de minute. 
11.2 Clasamentul general al Cupei Naționale de Ciclocros a României este întocmit în baza 

punctelor acumulate de fiecare sportiv în cadrul fiecărei etape, prin adunare. Grila de 
punctare a unei etape din Cupă este următoarea:  

. 

 

LOC ELITE U23 JUNIORI CADEȚI AMATORI 

1 80 60 60 60 80 

2 70 50 50 50 70 

3 65 45 45 45 65 

4 60 40 40 40 60 

5 55 35 35 35 55 

6 50 30 30 30 50 

7 48 28 28 28 48 

8 46 26 26 26 46 

9 44 24 24 24 44 

10 42 22 22 22 42 

11 40 20 20 20 40 

12 39 19 19 19 39 

13 38 18 18 18 38 

14 37 17 17 17 37 

15 36 16 16 16 36 

16 35 15 15 15 35 

17 34 14 14 14 34 

18 33 13 13 13 33 

19 32 12 12 12 32 
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20 31 11 11 11 31 

21 30 10 10 10 30 

22 29 9 9 9 29 

23 28 8 8 8 28 

24 27 7 7 7 27 

25 26 6 6 6 26 

26 25 5 5 5 25 

27 24 4 4 4 24 

28 23 3 3 3 23 

29 22 2 2 2 22 

30 21 1 1 1 21 

31 20 x x x 20 

32 19 x x x 19 

33 18 x x x 18 

34 17 x x x 17 

35 16 x x x 16 

36 15 x x x 15 

37 14 x x x 14 

38 13 x x x 13 

39 12 x x x 12 

40 11 x x x 11 

41 10 x x x 10 

42 9 x x x 9 

43 8 x x x 8 

44 7 x x x 7 

45 6 x x x 6 

46 5 x x x 5 

47 4 x x x 4 

48 3 x x x 3 

49 2 x x x 2 

50 1 x x x 1 

 

În caz de egalitate de puncte, clasamentul se va stabili pe baza rezultatelor directe din ultima 
etapa a Cupei Naționale de Ciclocros a României.  
 

12. Dispoziții finale 
12.1 În cazul apariției unei situații neprevăzute și/sau nemenționate în acest regulament, se 

va face referire la regulamentul UCI, al Federației Române de Ciclism și la legislația 
României. 

12.2 În Cupa Nationala de Ciclocros a României, starturile sportivilor profesioniști se vor da 
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separate de cele ale sportivilor amatori, la un interval de minimum 30 sec. 
12.3 Traseele vor fi amenajate si marcate conform regulamentului UCI. 
12.4 Prezentul regulament poate fi modificat în orice privință se consideră necesar de către 

Federația Română de Ciclism. 
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