
Memorialul George Negoescu 

31 martie 2018 

Are a Națio ală, București 
 

1. Prevederi generale 

Memorialul George Negoescu, denumit în continuare „ o petiția”, este un concurs de ciclism 

organizat de Federația Ro â ă de Ci lis . Co petiția este des hisă categoriilor de sportivi pre izați 
în cuprinsul prezentului regulament, are deți  o li e ță validă pe tru a ul .   

Data de desfășurare: 31 martie 2018 

Lo ul de desfășurare: Are a Națio ală, Bu urești 

Co petiția se va desfășura î  o for itate u regulamentele Uniu ii Ci liste I ter ațio ale și a 

Federației Ro â e de Ci lis . 

Co petiția este des hisă parti ipa ților de ori e etățe ie. 

Despre George Negoescu: 

Năs ut î  , George Negoes u, fiul lui Dede Negoescu, a fost un specialist al velodromului – 

ultiplu a pio  la se ifo d u adițiu e de pu te și la se ifo d u a tre a e t e a i . A avut 

rezultate ota ile și la i lo ros, u de a u erit ai ulte titluri ațio ale, iar alături de fratele său, 
Floria  Negoes u, a âștigat titlul mondial la proba de tandem, din cadrul Campionatelor Mondiale 

U iversitare di  , desfăşurate la Sofia. George Negoescu s-a sti s di  viață î  . 

2. Traseu, for at, dista țe și categorii ale co petiției 

Traseul o petiției îl reprezi tă aleea pieto ală di  jurul Are ei Națio ale. 

Harta: 

 



Lungimea unei ture este de 1.100 de metri. 

For atul o petiției ”Memorialul George Negoescu” va fi diferit î  fu ție de ategorii. Copii B și A 
vor concura în cursă de fo d, iar restul categoriilor vor concura în formatul de cursă cu eli i are. 

A est for at poate suferi odifi ări la fața lo ului pe aza de iziei juriului de ursă, î  fu ție de 
u ărul de o ure ți a fie ărei ategorii. 

Co petiția va i lude ur ătoarele ategorii: 

1. Copii B (M+F) 

2. Copii A (M+F) 

3. Cadeți+Ju iori (M) – adeții și ju iorii vor o ura o asat, î to i du-se un singur 

lasa e t. Cadeții pot folosi raport de a gre aj axi  pre u  al ju iorilor 

4. Cadeți+Ju iori F  – Idem punctul 3 

5. Seniori (M) – Sportivii U  și Elite vor o ura o asat, î to i du-se un singur clasament 

6. Feminin – Sportivele U , Elite, A atoare și Master vor o ura o asat, î to i du-se un 

singur clasament 

7. Amatori+Master (M) – Sportivii A ator și Master vor o ura o asat, î to i du-se un 

singur clasament 

Nu ărul de ture pe tru fie are categorie su t ur ătoarele: 

Categorie Nu ăr ture 

Copii B (M+F) 8 

Copii A (M+F) 12 

Cadeți+Ju iori M  30 

Cadeți+Ju iori F  12 

Feminin 25 

Seniori (M) 45 

Amator+Master (M) 30 

 

Pentru toate categoriile care vor concura în cadrul formatului de cursă cu eli i are, primele 8 ture 

vor fi fără eli i are. Î epâ d di  tura a -a, ultimul concurent care va încheia tura va fi eliminat din 

ursă.  

Da ă u ărul o ure ților este ai are de ât u ărul de ture a ategoriei, atu i ordi ea 
clasamentului va fi sta ilită de ordi ea î  are se tre e li ia de sosire adi ă la spri tul fi al . 

Da ă u ărul o ure ților este ai i  de ât u ărul de ture a ategoriei, atu i lu gi ea ursei 
va fi redusă astfel î ât î  ulti a tură să aju gă doi o ure ți. 

Î  az de defe țiu e teh i ă nu se a ordă tură eutră. Depa area se va fa e doar î  zo a spe ial 
dese ată pe tru a est lu ru. 

Juriul de ursă este a ilitat să de idă î  ori e privi ță a o petiției, iar ori e i for ație va fi 
tra s isă î  ti p util repreze ta ților lu urilor la ședi ța teh i ă. 

 



 

3. Program 

Interval orar Actiune 

08.30-9.30 Ridicarea numerelor 

9.30-9.50 Ședi ța teh i ă zo a de start/sosire  

10.00-10.25 Cursa Copii B (M+F) 

10.30-11.00 Cursa Copii A(M+F) 

11.10-12.00 Cadeți+Ju iori M  

12.15-12.40 Cadeți+Ju iori F  

12.50-13.30 Feminin 

13.40-14.40 Seniori (M) 

14.50-15.30 Amator+Master (M) 

15.40 Premiere 

 

Orele se pot modifica da ă orga izatorul o sideră e esar a est lu ru, da ă o ure ții realizează 
edii orare ai i i de ât prevăzute sau da ă i tervi  situații i depe de te de voi ța 

organizatorului care impun acest lucru. 

4. Î scrieri și taxe 

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

george-negoescu/  

Taxa de parti ipare pe tru sportivii di  ategoriile A atori și Master este de  de lei. Plata taxei se 

va face in contul RO97RNCB0285153403830001, aparți â d FRC, CUI 4193001, u e țiu ea 
expresă la detaliile plății. 

Pe tru restul ategoriilor u există taxă de î s riere.  

Parti iparea la o petiție este o dițio ată de posesia u ei li e țe UCI valide pentru 2018. 

Înscrierile se fac exclusiv online și se închid în data de 30 martie, ora 16.00.  

Nu se fac î scrieri la fața locului. 

5. Regle e tări teh ice 

Regle e tările Federației Ro â e de Ci lis  privi d raportul 
axi  de a gre aj pas  prevăd ur ătoarele valori: 

Suplimentar, se prevede: 

 Pe tru ju iori și cadeți raportul maxim de angrenaj va fi 

de 7,93 etri, dat fii d că cele două categorii vor fi 
co asate pe tru co petiția preze tă 

 Verificarea raporturilor de angrenaj se va face înainte de 

startul fie ărei ategorii. 
 Pri ii  o ure ți di  lasa e tul ge eral fi al de la 

https://www.federatiadeciclism.ro/inscrieri-memorialul-george-negoescu/
https://www.federatiadeciclism.ro/inscrieri-memorialul-george-negoescu/


fie are ategorie u li itare de pas vor fi verifi ați i ediat după î heierea o petiției 

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

6. Diverse  

Pe tru o ţi erea li e ţei sau alte i for aţii legate de o petiție, vă puteţi adresa dire t Federaţiei 
Române de Ciclism la adresa office [at] federatiadeciclism.ro sau la u ărul de telefo :    
650. 

Serviciul medical de urge ță va fi asigurat de Ce trul Medi al NICOMED. 


