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1 aprilie 2018 

Adâncata, județul Ialomița 

 

1. Prevederi generale 

Memorialul Constantin Dumitrescu, denumit în continuare „competiția”, este un concurs de ciclism 

organizat de Federația Română de Ciclism. Competiția este deschisă categoriilor de sportivi precizați 

în cuprinsul prezentului regulament, care dețin o licență validă pentru anul 2018.   

Data de desfășurare: 1 aprilie 2018 

Locul de desfășurare: Complexul MotorPark România, Adâncata, județul Ialomița 

Competiția se va desfășura în conformitate cu regulamentele Uniunii Cicliste Internaționale și a 

Federației Române de Ciclism. 

Competiția este deschisă participanților de orice cetățenie. 

Despre Constantin Dumitrescu: 

Constantin ”Gigi” Dumitrescu a dominat ciclismul românesc în anii 50-60, fiind omul de bătut în 

primele decenii de după al doilea Război Mondial. Acesta a câștigat, în cariera sa, de trei ori Turul 

României și a participat de 11 ori în Cursa Păcii (cea mai importantă competiție a cicliștilor din țările 

Cortinei de Fier), în perioada 1953-1965. Fără o echipă în spate, el a terminat al doilea în 1956, iar, în 

1962 s-a situat pe ultima treaptă a podiumului în cursa desfăşurată în Europa Centrală. Ulterior 

încheierii carierei sportive a emigrat în Statele Unite, stabilindu-se la San Diego, California, unde a 

încetat din viață la 24 decembrie 2016, la vârsta de 82 de ani. 

2. Traseu, distanțe și categorii de concurs 

Traseul competiției îl reprezintă circuitul de viteză moto MotorPark România, sub diferitele 

configurații de distanță.  

Harta: 

 



Distanțele de concurs sunt următoarele: 

Categorie Distanță 
Ture inel 1+2 

(A) 
Turel inel 2+3 

(B) 
Ture inel 1+2+3 

(C) 

Copii D2 + Copii D1 (M+F) 2,4 km  1  

Copii C (M+F) 4,8 km  2  

Copii B (M+F) 9,8 km 3   

Copii A(M+F) 19,7 km 6   

Cadeti (M) 41,3 km   10 

Cadeti (F) 33 km   8 

Juniori (M) 61,9 km   15 

Juniori (F) 33 km   8 

U23/Elite/A/Master (M) 82,5km   20 

U23/Elite/A/Master (F) 61,9 km   15 

 

3. Desfășurarea competiției 

Competiția va fi de tip fond pentru toate categoriile, cu distanțele menționate mai sus, la punctul 2. 

În caz de defecțiune tehnică nu se acordă tură neutră. Depanarea se va face doar în zona special 

desemnată pentru acest lucru. 

În cazul în care nu se întrunește un număr minim de 3 participanți/categorie, juriul de cursă va decide 

dacă cursa se va desfășura sau nu. Dacă se va desfășura cu 3 sau mai puțini participanți, atunci tot 

juriul va decide dacă va fi separată conform programului sau va fi comasată cu o categorie 

superioară. 

Juriul de cursă este abilitat să decidă în orice privință a competiției. 

4. Program 

Interval orar Actiune 

08.30-9.30 Ridicarea numerelor 

9.30-9.50 Ședința tehnică (zona de start/sosire) 

10.00-10.15 Cursa Copii D2 + Copii D1 (M+F) 

10.20-10.35 Cursa Copii C (M+F) 

10.40-11.10 Cursa Copii B (M+F) 

11.15-11.55 Cursa Copii A(M+F) 

12.00-12.20 Festivitate premiere Copii 

12.30-14.00 Cursa Cadeti (M+F); Juniori (M+F); U23/Elite/A/Master (F) 

14.05-14.25 Festivitate premiere Cadeti, Juniori, Feminin 

14.30-16.40 Cursa U23/Elite/A/Master (M) 

16.45 Festivitatea de premiere U23/Elite/A/Master (M) 

 

Orele se pot modifica dacă organizatorul consideră necesar acest lucru, dacă concurenții realizează 

medii orare mai mici decât prevăzute sau dacă intervin situații independente de voința 

organizatorului care impun acest lucru. 



5. Înscrieri și taxe 

Înscrierile se vor face accesând acest link: https://www.federatiadeciclism.ro/inscrieri-memorialul-

constantin-dumitrescu/ 

Taxa de participare pentru sportivii din categoriile Amatori și Master este de 20 de lei. Plata taxei se 

va face in contul RO97RNCB0285153403830001, aparținând FRC, CUI 4193001, cu mențiunea 

expresă la detaliile plății. 

Pentru restul categoriilor nu există taxă de înscriere.  

Participarea la competiție este condiționată de posesia unei licențe UCI valide pentru 2018. 

Înscrierile se fac exclusiv online și se închid în data de 31 martie, ora 16.00.  

Nu se fac înscrieri la fața locului. 

6. Reglementări tehnice 

Reglementările Federației Române de Ciclism privind raportul 

maxim de angrenaj (pas) prevăd următoarele valori: 

Suplimentar, se prevede: 

 Pentru juniori,  raportul maxim de angrenaj va fi de 7,93 

metri. 

 Verificarea raporturilor de angrenaj se va face înainte de 

startul fiecărei categorii. 

 Primii 3 concurenți din clasamentul general final de la 

fiecare categorie cu limitare de pas vor fi verificați imediat după încheierea competiției 

Amplasamentul zonei de depanare va fi în perimetrul zonei de start/sosire. 

7. Diverse  

Pentru obţinerea licenţei sau alte informaţii legate de competiție, vă puteţi adresa direct Federaţiei 

Române de Ciclism la adresa office [at] federatiadeciclism.ro sau la numărul de telefon: 031 33 33 

650. 

Serviciul medical de urgență va fi asigurat de Centrul Medical NICOMED. 

https://www.federatiadeciclism.ro/inscrieri-memorialul-constantin-dumitrescu/
https://www.federatiadeciclism.ro/inscrieri-memorialul-constantin-dumitrescu/

