
 

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘOSEA 8 

Ediția a 9-a  

21-24 Iunie 2018, Sadu, Agnita, jud. Sibiu 

Ca pio atele Națio ale de Șosea 8 se desfașoară î  co for itate cu regula e tele UCI și FRC. 

Ca pio atele Națio ale de Șosea 2018 su t o o petiţie dedi ată tuturor i liștilor de etățe ie 
ro â ă, li e țiați de ătre Federația Ro â ă de Ci lis  sau de ătre altă federație ațio ală 
recunos ută de UCI. Co petiția va avea două pro e: o trati p i dividual CTI  și fo d fo d . 

Co petiția este orga izată de Federația Ro â ă de Ci lis  î  ola orare u Pri ăria Ag ita, 
Pri ăria Sadu, Clu ul de Ci lis  și Triatlo  Si iu și ACS Si iu Sport Project. 

Ca pio atele Națio ale de Șosea 2018 au ca obiectiv decernarea titlurilor de Campioni Nationali la 

cele doua probe si selectia sportivilor de performanta pentru loturile nationale in vederea participarii 

la Campionatele Mondiale, Europene, Balcanice si alte competitii internationale. 

Concursul are un caracter individual, ajutorul intre concurenti nefiind permis sub nici o forma. 

Juriul de ursă este a ilitat să de idă î  ori e privi ță. 

1. CARACTERISTICILE CURSEI 

 

Ședi ța teh ică a co petiției va avea loc joi, 21 iunie, de la ora 18.00, la Centrul de Informare 

Turistică al Co u ei Sadu. 
 

1.1 Proba de contratimp individual (CTI): 

 

Va avea lo  vi eri,  iu ie, pe tru toate ategoriile. Ple ările și sosirile vor avea lo  î  e trul 
comunei Sadu, în timp ce traseul cursei îl va reprezenta parcurgerea dus-î tors a dista ței afere te 
fie ărei ategorii pe DJ G.  
 

Harta traseului este ur ătoarea: 
 

 
 

Profilul poate fi consultat urmând acest link: https://www.bikemap.net/en/r/4427483/?created=1  

 

https://www.bikemap.net/en/r/4427483/?created=1


 

 

Dista țele și progra ul pe tru o trati pul i dividual su t ur ătoarele: 

I. 9:00 – Cadeți fe i i  - 10 km 
II. 9:30 – Cadeti masculin/Juniori feminin - 15 km 

III. 10:30 - Juniori masculin- 20 km 
IV. 11:00 – Tineret masculin/Elite feminin - 20 km 
V. 12:00 – Master/Amatori - 20 km 

VI. 16:00 – Elite masculin - 30 km 
 
Pasul axi  ad is pe tru ategoriile Cadeți și Ju iori este el prevăzut de regula e tul Federației 
Ro â e de Ci lis , adi ă de ,  etri, respe tiv ,  etri. 
 
Sportivii di  ategoria Cadeți u vor putea folosi i i lete spe ifi e de o trati p, ghidoa e de 
o trati p sau roți le ti ulare. 

 
Restul ategoriilor vor avea voie să foloseas ă u ai i i lete are orespu d or elor UCI. 
 
Reprezentantul echipei va preciza la sedi ta teh i a sportivii are vor fi ur ăriți și de ătre i e 
a u e vor fi ur ăriți. 
 

1.2 Proba de fond (FOND): Se desfășoară sâ ătă și du i i ă, 23-24 iunie 2018. Presupune 

parcurgerea circuitului i  fu ție de dista ța fiecarei categorii. Probele de fond au loc pe un 

circuit de 61 kilometri, ilustrat mai jos:    

                          

Profilul poate fi consultat aici: https://www.bikemap.net/en/r/4427479/  

https://www.bikemap.net/en/r/4427479/


 

Dista țele și progra ul pe tru pro a de fo d su t ur ătoarele:  
 

- Sâ ătă,  iu ie : 
o 09.00 – Start Cadet Feminin, Masculin, Juniori Feminin – 60 de kilometri 

o 11.30 – Start Juniori Masculin, Elite Feminin – 120 de kilometri 

o 12.00 – Start Amatori, Master Feminin – 60 de kilometri 

o 16.00 – Start Amatori, Master 1, 2, 3 Masculin – 120 de kilometri 

- Du i i ă,  iu ie : 
o 10.00 – Start Elite/U23 Masculin – 120 de kilometri 

 

2. Categorii de cursă, dreptul de a concura, acordarea titlurilor de ca pio  ațio al 

2.  La Ca pio atele Națio ale de Șosea 2018 vor avea drept de parti ipare ur ătoarele ategorii, cu 

o pletările ulterioare: 

o Cadeti, masculin/feminin 

o Juniori, masculin/feminin 

o U23, masculin 

o Elite, masculin/feminin 

o Amatori, masculin/feminin 

o Master 1, Master 2, Master 3 Masculin 

o Master Fe i i  va upri de toate persoa ele de sex fe i i  u li e ță Master  

2.2 La Ca pio atele Națio ale de Șosea se vor a orda titlurile de a pio  atio al u ai da ă sunt 

inscrisi la start si validati:  

 minimum 5 sportivi/categorie, în cazul categoriilor masculine 

 minimum 4 sportive/categorie, în cazul categoriilor feminine.  

În cazul neatingerii u ărului i i  de o ure ti la o a u ita ategorie, a estia vor o ura la 
ategoria i ediat superioară, fără î să a se depăși ai ult de o ategorie. Da ă i i pri  o asarea 
ategoriilor u se ati ge u ărul i i  de parti ipa ți, atu i decizia privind decernarea titlului de 

campion national va reve i juriului de ursă, are este a ilitat să de idă î  ori e privi ță.  

3. Premii/taxa de participare 

3.  Pre iile de er ate la Ca pio atele Națio ale de Șosea 2018 vor consta în edalii și tricouri de 

Campion National. 

3.  Parti ipa ții de la ategoria A atori și Master vor tre ui să a hite taxă de parti ipare de 40 de 

lei/pro ă cu mentiunea TAXA INSCRIERE CN 2018, PROBA......., SPORTIV.............., pana cel tarziu 20 

iunie 2018. Taxa de participare nu este rambursabila. 

Exemplu 1:  " Taxa inscriere CN 2018, FOND, Ionescu Andrei, 46"  

4. Validarea înscrierilor 

4.1 Cluburile afiliate FRC sau ori ărei alte federații ațio ale afiliate UCI vor înscrie sportivii din 

categoriile Cadeti, Ju iori, U  și Elite pâ ă î  data de  iu ie  prin e-mail la adresa 



 

office@federatiadeciclism.ro. Î s rierea tri isă pe e- ail va fi î soțită de o adresă de î s riere 
se ată și șta pilată de ătre o du erea lu ului. Î  a easta se va pre iza și persoa a dese ată 
să reprezi te lu ul î  raport u orga izatorii și juriul de ursă al Ca pio atelor Națio ale de Șosea. 

.  Sportivii di  ategoriile Master și A atori se vor î s rie o pletâ d for ularul disponibil la 

a eastă adresă: https://www.federatiadeciclism.ro/inscrieri/campionatele-nationale-de-sosea-2018/  

4.3 Validarea inscrierilor se va face joi 21 iunie 2018, intre orele 15:00 - 18:00 la Biroul de Informare 

Turisti ă al Co u ei Sadu, aflat pe Strada Mi u Klei  r. , Sadu. La validare, sportivii amatori vor 

preze ta li e ța FRC și dovada platii. I s rierea este valida dupa se area for ularului si a 
declaratiei de responsabilitate, primirea numarului de identificare si a cip-ului de cronometrare. 

5. Alte prevederi 

 

5.1 Sportivii sunt obligati sa se prezinte pentru formalitatile de plecare cu 20 minute inainte de start; 

5.2 In proba de CTI, concurentii vor lua startul conform listei cu ordinea plecarilor. In caz de 

intarziere la start, nu se permite un re-start; 

5.3 In proba de CTI, concurentii vor pleca la intervale de 1 minut, la categoriile U23 & Elite, ultimii 5 

concurenti vor lua startul la 2 minute; concurentii de la aceleasi echipe nu vor putea lua startul 

unul dupa celalalt; 

5.4 Sportivii clasati pe primele 3 locuri la fiecare categorie sunt obligati sa participe la festivitatile de 

premiere; 

5.5 Organizatorul poate refuza participarea, la concurs, a oricarui sportiv a carui prezenta ar putea 

aduce atingere imaginii sau reputatiei organizatorului ori evenimentului; 

5.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentului regulament; 

5.7 Cronometrarea se va face atat manual cat si cu sistem electronic; 

5.8 Nu vor fi admisi la start sportivii care au trimis inscrierea dupa termenul-li ită de î s riere; 
5.9 Numarul de ordine al masinilor tehnice in caravana va fi decis la sedinta tehnica. Acestea vor fi 

conduse numai de catre un posesor de licenta FRC sau UCI; 

5.10 In caz de defectiune mecanica sau cazatura in ultimii 3 km ai probei de fond, concurentul in 

cauza va fi clasat pe ultimul loc in grupul in care se afla la momentul incidentului. 

 

6. Secretariatul competitiei 

 

6.1 In timpul o petitiei, se retariatul de ursă va fu tio a i  ziua de o trati p la Biroul de 
I for are Turisti ă al Co u ei Sadu, iar i  zilele pro elor de fo d, î  i teriorul Pri ăriei Ag ita. 
Acesta va fi marcat in mod corespunzator cu sageti indicatoare de la linia de sosire. 

 

7. Oprirea / retragerea din competitie 

Orga izatorul îşi rezervă dreptul de a opri di  o petitie u  parti ipa t î  ur ătoarele azuri: 

 Sportivul s-a a ide tat şi starea sa u-i ai per ite să o ti ue; 
 Sportivul este o servat de ătre u  orga izator/ar itru fără u ărul de parti ipare, sau u 

bicicleta in conditii tehnice neadecvate ce pot afecta securitatea sa sau a celorlalti sportivi; 

 Abaterea de la traseu, taierea curbelor prin urcare pe trotuar; 

 Abandonarea de echipament, ambalaje sau orice alte resturi pe traseu; 

mailto:office@federatiadeciclism.ro
https://www.federatiadeciclism.ro/inscrieri/campionatele-nationale-de-sosea-2018/


 

 Co porta e t esportiv faţă de eilalţi parti ipa ti sau o duita e orespu zatoare faţă de 
oficiali, public, organizatori; 

 Nerespectarea i di aţiilor exprese ale orga izatorului sau ale repreze ta ţilor a estuia; 

 Da ă î  ti pul desfășurării ursei î registrează față de orarul sta ilit sau față de alți 
parti ipa ți di  ursă u  e art de ti p are depășește li ita o u i ată de juriul de ursă;  

Ori e parti ipa t are a a do eaza va a u ţa orga izatorul si va preda u erele de ide tifi are 
elui ai apropiat o isar de ursă. 

Chipul de cronometrare va fi predat personalului desemnat la finalul competitiei in zona Start / 

Finish. Daca sportivul se afla in afara competitiei, acesta nu va trece sub nici o forma prin poarta de 

cronometrare in zona Start / Finish. 

8. Măsuri de sigura ţă  

 

8.1 Sportivii pot parti ipa la a est o urs pe proprie răspu dere, u respe tarea legislatiei rutiere i  
vigoare, a regula e tului UCI si regula e tului FRC, fapt atestat de de laraţia are este parte 
i tegra tă i  pro edura de î s riere. 

8.2 Conducatorii auto ai masinilor tehnice trebuie sa respecte legislatia rutiera in vigoare, sa 

cunoasca regulamentul tehnic la FRC in ce priveste obligatiile si normele de securitate in 

caravana cu o experienta in domeniu de minim doi ani (lucru certificat de catre FRC). 

8.3 Caravana va fi insotita de un autovehicul cu medic, o ambulanta, autovehicul de deschidere/ 

inchidere a cursei, o masina neutra pentru schimbul de roti/biciclete, motociclisti. 

8.4 In caz de forta majora organizatorul poate modifica traseul, amana sau chiar opri competitia. 

 

9. Contestatii 

 

9.1 Contestatiile se vor inainta in scris de catre delegatii echipelor, insotite de plata unei cautiuni de 

100 lei (care va fi inapoiata in cazul admiterii contestatiei). 

9.2 Contestatiile scrise se vor inainta Juriului de Concurs astfel: 

 cu 30 de minute inainte de start pentru cele indreptate impotriva sportivilor, bicicletelor 

utilizate sau echipamentelor de concurs; 

 la maximum 1 ora de la sosirea ultimului concurent pentru nereguli in timpul competitiei; 

 in maximum 1  ora  de  la  afisarea  clasamentului  pentru  nereguli  in  editarea acestuia. 

 

 

 

 


