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 Numele evenimentului  
     

Web site-ul evenimentului Adresa de e-mail a evenimentului 
  

 Localitatea evenimentului  
   

Organizatorul 

Nume  

Adresă  

Localitate  

Telefon  

E-mail   

Persoană responsabilă  
Data evenimentului  De la  Până la  

Dată propusă   

Dată alternativă 1   Date de facturare 

Club/Companie  

Adresă  

Localitate  

Telefon  

Cod fiscal  

Reprezentant  
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*Categoriile dorite se vor marca cu litera X 

Format  Categorii 

Tip Elite U23 Juniori Cadeti Master Amatori Copii Etapa de 
Cupă 

Naționala 

Campionat 
Național 

Șosea (competiție de o zi)           

Șosea (competiție pe etape)          

Șosea CTI          

Șosea Criterium          
Pistă          

Cross Country Olympic- XCO          

Cross Country Marathon- XCM          

Cross Country Stage Race- XCS          

Cross Country Eliminator- XCE          

Cross Country Point to Point- XCP          

Downhill- DHI          

Enduro- END          

Four Cross- 4X          

Ciclocros          

BMX          
Trial          

Paracycling          
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Prin completarea prezentului formular, organizatorul ia la cunoștință și se obligă să respecte următoarele prevederi: 

• Fiecare formular va avea atasat ghidul tehnic al competitiei (exemplu de ghid tehnic link http://www.federatiadeciclism.ro/site/wp-

content/uploads/2016/01/model_ghid_tehnic_competitii_sosea_frc.pdf ). 

• Fiecare aplicant va trebui sa achite, prin ordin de plată sau in numerar, la sediul FRC, taxa de înscriere in calendar, conform normelor 

financiare publicate pe www.federatiadeciclism.ro 

• Competița va fi inclusă în calendar de către FRC, numai în urma validării ghidului tehnic și dupa confirmarea plății taxei. 

• Publicarea în calendarul FRC atestă și existența avizului favorabil pentru desfășurarea cursei 

• Prin completarea si transmiterea prezentei cereri la adresa de e-mail office@federatiadeciclism.ro, organizatorul își asumă raspunderea 

pentru: 

o Orice incident sau accident care ar putea surveni pe parcursul evenimentului sau in perioada de pregătire a acestuia, indiferent 

de pagubele cauzate; 

o Obținerea aprobărilor necesare de la oficialitățile locale, Direcția Poliției Rutiere, Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere, Jandarmeria Româna, Poliția Locală sau alte aprobări necesare; 

o Asigurarea serviciului medical pe toata durata competiției, conform prevederilor legale; 

o Siguranța concurenților pe traseu si in zona de start/finish; 

o Întocmirea și avizarea de către instituțiile abilitate a planului de securitate și a planului în caz de urgență. 

• Prin înscrierea competiției în calendarul FRC organizatorul este obligat să suporte cheltuielile pentru cazarea, transportul și masa a cel puțin unui 

arbitru acreditat FRC si acordarea baremului conform normelor financiare publicate pe www.federatiadeciclism.ro. Arbitrul sau arbitrii va/vor fi 

desemnat/desemnați de către Colegiul Central al Arbitrilor al FRC. 

• Organizatorii sunt obligați să transmită în max. 24 de ore, de la încheierea competiției, rezultatele acesteia, in formatul pus la dispoziție de către 

FRC, la adresa office@federatiadeciclism.ro  

• Organizatorii sunt obligați să respecte prevederile înscrise în Regulamentul Federației Române de Ciclism (categorii de vârsta, distanțe trasee, 

semnalizări etc.). 

• Nu se vor înscrie în calendar competițiile ce se vor desfăsura în aceeași dată cu campionat/campionate naționale sau cu o etapă de cupă 

națională din aceeași disciplină. În caz de suprapunere, prioritate va/vor avea campionatul/campionatele naționale și/sau etapa de cupă 

națională. Competiția care se suprapune cu acțiunile sportive amintite anterior se va înscrie în calendar în data alternativă menționată în 

formular. Dacă și data alternativă se suprapune cu campionat/campionate naționale sau cu etapă de cupă națională, organizatorul va fi 



                            FORMULAR DE ÎNSCRIERE ÎN CALENDARUL COMPETIȚIONAL 2018 
 

Organizatorul trebuie să completeze acest formular, electronic, și să-l trimită la adresa de e-mail: office@federatiadeciclism.ro 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

contactat în vederea alegerii unei noi date. Procedura se aplică până la atribuirea unei date valide pentru competiție, până la epuizarea datelor 

valide sau până la refuzul organizatorului de a mai înscrie competiția în calendar. 

• Singurele două situații în care este acceptată suprapunerea unui eveniment cu un campionat național, cu campionate naționale sau cu o etapă 

de cupă națională din aceeași disciplină sunt: 

o atunci când formularul de înscriere al evenimentului respectiv a fost transmis către FRC mai devreme decât cel 

pentru etapa de cupă națională  

o atunci când data campionatului/campionatelor naționale a fost stabilită după trimiterea formularului de înscriere al 

evenimentului respectiv 

 

 

 

 

Aprobarea organizatorului 

Reprezentant legal  
Data  
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