CUPA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI DE ȘOSEA PENTRU CADETI SI JUNIORI 2018

1. Prevederi generale
Cupa Națio ală a României de Șosea Pentru Cadeti si Juniori 2018, de u ită ai departe
„ o petiția”, este o serie de curse cicliste de șosea o pusă di cinci (5) etape desfășurate pe
parcursul anului 2018. Î adrul a esteia se va î to i âte u lasa e t pe fie are etapă,
lasa e te ge erale provizorii după ter i area pri elor patru (4 etape și u clasament general
fi al după ulti a etapă a Cupei Națio ale.
Co petiția este orga izată su egida Federației Ro â e de Ci lis , u implicarea Aso iației
Județe e de Ci lis Prahova, Clubului Sportiv de Ciclism Bilal 2000 Constanta și a Asociatiei Clubului
Sportiv Velocitas.
Co petiția se va desfășura î o for itate u regula e tele U iu ii Ci liste I ter ațio ale, a
Federației Ro â e de Ci lis și a regula e telor spe ifi e ale fie ărei etape.
Pe tru a pu ta î

lasa e tul o petiției, parti ipa ții tre uie:

a) Să deți ă o li e ță validă e isă de ătre Federația Ro â ă de Ci lis , î o for itate u
prevederile î vigoare privi d o ți erea a esteia, detaliată î
o ți utul preze tului
regulament.
b) Sa fie licentiat in cadrul unui club afiliat la Federatia Romana de Ciclism.
c) Sa concureze cu o bicicleta de sosea (cursiera) care sa respecte limita maxima a raportului
angrenajului (pas), de 6.93 metri, respectiv 7.93 metri.
Co petiția este des hisă parti ipa ților de ori e etățe ie.
2. Categorii de concurs
Co petiția este des hisă o ure ților de a

ele se e.

Categoriile de vârstă ale o petiției su t ele stabilite de Federația Ro â ă de Ci lis
o ure ții u vârsta upri să î tre 5 și 8 a i i lusiv , după u ur ează:



pe tru

Cadet 15-16 ani (2002-2003)
Junior 17-18 ani (2000-2001)

Pe tru a pu ta î lasa e tul o petiției, parti ipa ții tre uie să deți ă o li e ță validă e isă de
ătre Federația Ro â ă de Ci lis , î o for itate u prevederile î vigoare privi d o ți erea
acesteia, e puse î ele e ur ează. Preze ța î lasa e tul ge eral u este o dițio ată de
parti iparea la u a u it u ăr de etape.
Li e ța pe tru cadeti si juniori se e ite de ătre Federația Ro â ă de Ci lis
afiliat Federației. Li e țele emise în anul 2018 sunt vala ile doar pâ ă la
eli erează î ur ătoarele o diții:

la solicitarea unui club
de e rie
8 și se

- lu ul să ai ă otizaţia a uală plătită la zi;
- achitarea taxei de lice ţă o for
or elor fi a iare 100 lei pentru orice categorie de
cadeti sau juniori);
- pe aza ererii de eli erare a li e ţei, o for anexei nr. 5, are poate fi des ăr ată de pe
site-ul ofi ial al Federației www.federatiadeciclism.ro (Prezentare FRC-Licentiere-Cerere licentiere);
- viza medicală eli erată de o u itate edi ală sportivă şi asigurarea de a ide te şi terţe
persoa e a sportivului vala ilă el puţi u
a , perioadă are să i ludă i tervalul pe tru are se
eli erează li e ța;
- să prezi te opie după ertifi at de aştere, poză în format electronic şi a ordul pări ţilor
sau al tutorelui legal.
- optio al se va depu e opie după o tra tul de pregătire sportivă î heiat î tre lu şi
sportiv doar pe tru sportivii are o urează pe tru u lu afiliat FRC sau ori e altă stru tură parte
a u ei federații ațio ale afiliate UCI ;
Documentele se vor transmite electronic pe adresa office@federatiadeciclism.ro.
3. Regle e tări teh ice
Regle e tările Federației Ro â e de Ci lis
ur ătoarele valori:

privi d raportul

Categorie

Lungime

Cadeti

6.93 metri

Juniori

7.93 metri

a i

de a gre aj pas prevăd

Notă: A este regle e tări prives sigura ța pe termen lung a micilor sportivi, e ți erea lor într-o
stare de să ătate ât ai u ă și preve irea diferitelor afe țiu i/a ide tări. Utilizare unui pas care
depășește respe tivele valori poate du e la uzura pre atură a orga is ului.

4. Descrierea co petiției
Co petiția se va desfășura i dividual, si gurele lasa e te î to

ite fii d ele individuale.

La fi alul fie ărei urse parte a Cupei Națio ale a României se va stabili clasamentul general al cursei
și u lasa e t separat al Cupei Națio ale a României. În clasamentul Cupei Națio ale a Ro â iei
vor figura doar parti ipa ții are î tru es o dițiile de eligi ilitate des rise a terior.

Co petiția va fi al ătuită di ur ătoarele etape:
1. Road Grand Tour Drumul Vinului, Ploiesti, 15 Aprilie
2. Turul Dobrogei, Constanta, 11-13 Mai

3. Cupa Max Ausnit, Lugoj, 22 Iulie
4. Road Grand Tour Track Day, Crevedia, 19 August
5. Turul României Challenge, Bucuresti, 23 Septembrie
Ghidul teh i al fie ărei etape va fi pus la dispoziție de ătre orga izatorul fie ărei o petiții.
5. Clasament
Pe tru fie are etapă, lasa e tul se va î to

i o for

spe ifi ului și regulamentului fie ărei urse.

Sta ilirea lasa e tului ge eral provizoriu și final se va fa e pe ază de a u ulare de pu te î
fu ție de clasamentul din cadrul fie ărei etape. Pentru primele cinci (5) locuri ale fie ărei categorii
din fiecare etapă se va acorda următorul punctaj:

Locul
1
2
3
4
5

Puncte
12
8
6
5
4

6. Secretariatul co petiției
Se retariatul o petiției va fi el al fie ărei etape î parte, o for elor spe ifi ate de ătre
orga izator. Respo sa ilitatea pe tru o trolul ge eral și o ta ilizarea lasa e telor revi e
Federației Ro â e de Ci lis .
7. Sigura ța co cure ților
Co for regula e telor Federației Ro â e de Ci lis , parti iparea la o petiție u se poate face
fără a purta as a de prote ție, așezată î
od orespu zător pe ap.
Parti iparea se fa e pe proprie răspu dere, o for

regula e telor Federației Ro â e de Ci lis .

8. Traseul co petiției
Traseul etapelor di

adrul o petiției va fi detaliat î ghidul teh i al fie ărui eve i e t î parte.

9. Sa cțiu i și co testații
Sa țiu e apli ate vor fi ele spe ifi e o petițiilor de șosea.
Co testațiile se vor fa e î s ris ătre juriul de ar itrii preze t la fie are etapă, î o for itate u
regulamentele Federației Ro â e de Ci lis , î soțite de o gara ție de
de lei, are se va retur a
î azul ad iterii o testației.

10. Co duita și fair-play
Fie are parti ipa t, aparti ator si repreze ta t al e hipei are o ligația u ei o duite respe tuoase,
de e și în ton cu spiritul de fair-pla al u ei o petiții sportive.
A tele de viole ța de ori e fel, pre u si ori e i al are a regula e telor releva te pe tru a easta
o petitie savarsite de atre parti ipa ți, repreze ta ți ai stru turilor sportive și/sau aparți ători,
vor fi pedepsite u sa țiu ile prevăzute de regula e tul de dis ipli ă al FRC. Sa țiu ile pot fi
di tate atât de juriul de ursă ât și de Co siliul de Ad i istrație al FRC.
Su t apli a ile toate dispozițiile prevăzute de titlul XIII di Legea Sportului 69/2000, articolele 84-93.
11. Dispoziții fi ale
În cazul apariției unei situații eprevăzute și/sau nemenționate în acest regulament, se va face
referire la regulamentul UCI, al Federației Române de Ciclism și la legislația României.
Imaginile/Fotografiile și ori e alte ateriale vizuale o ți ute î ti pul o petiției a tre a e te,
o urs, pre iere vor putea fi utilizate de ătre FRC u ai u a ordul e pres al autorului/autorilor
acesteia / acestora.
Pe tru o ţi erea li e ţei sau alte i for aţii legate de Cupa Națio ală a Ro â iei, vă puteţi adresa
dire t Federaţiei Ro â e de Ci lis la adresa office [at] federatiadeciclism.ro sau organizatorilor
fie ărei etape î azul î are ăutați i for ații legate stri t de a easta.

