
Turul Dobrogei 2018 

10-13 mai 2018 

Județul Co sta ța 

 

1. Prevederi generale 

Turul Dobrogei, de u ită î  o ti uare „ o petiția”, este un concurs de ciclism pe șosea pe etape, 
organizat de Federația Ro â ă de Ci lis  î  parte eriat u Clubul Sportiv de Ciclism Bilal 2000 

Co sta ța.  

Data de desfășurare: 10-13 mai 2018 

Co petiția se va desfășura î  o for itate u regula e tele U iu 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, are deți  o li e ță validă UCI î  a ul 
 și are fa  parte di  ategoria adeți și ju iori, as uli  și fe i i . 

Co petiția pu tează pe tru a doua etapă di  Cupa Ro â iei de Ju iori. Clasa e tul ge eral fi al al 
o petiției va fi luat în considerare pentru acordarea punctelor aferente regulamentului. 

Orga izatorul își rezervă dreptul de a adu e odifi ări preze tului regula e t, si gura o diție fii d 
i for area preala ilă a parti ipa ților și repreze ta ților e hipelor. 

2. Programul competiției 

Joi, 10 mai, de la ora 19.00, la Restaurantul Sport, va avea lo  ședi ța teh i ă. 

Vineri, 11 mai, va avea loc: 

- Etapa I-a: Contratimp individual (10 kilometri) 

Î tal irea o ure ților are lo  la ora . , la ieșirea din Comuna Mihail Kogalniceanu, DJ 222, spre 

localitatea Cuza Vodă.  

Primul start va fi la ora 10.00. Ple area o ure ţilor se va fa e la fie are i ut, î  ordi e aleatoare, 
sta ilită pri  tragere la sorţi la şedi ţa teh i ă, ţi â d o t de ategorie. 

- Etapa a II-a: Murfatlar-Pietreni-Retur (60 de kilometri) 

Î tal irea o ure ților are lo  la ora 6. , la ieșirea din Comuna Murfatlar, DN 3, spre localitatea 

Cobadin. Startul se va da la ora 16.30. 

Sâ ătă,  ai, va avea lo : 

- Etapa a III-a: Co sta ța-Mihail Kogăl i ea u-Grădi a-retur (90 de kilometri) 

Î tal irea o ure ților are lo  la ora . , la ieșirea din Mu ipiul Co sta ța, î  Par area 
Magazinului Elvira (Km. 6 al DN 2A). Startul se va da la ora 10.30. 

Du i i ă,  ai, va avea lo : 



- Etapa a III-a: Circuit pe Bd. Aurel Vlaicu (50 de kilometri) 

Se vor parcurge 25 de tururi, care vor însuma 50 de kilometri. Startul se va da la ora 11.30. 

3. Desfășurarea o petiției 

Co petiția va fi pe etape, âștigătorul fi al fii d el are va avea el ai u  ti p. 

Competiția va avea ur ătoarele ategorii: 

- Cadeți Mas uli  

- Juniori Masculin 

- Fe i i  i lude adeți și ju iori fe i i  

Toate ategoriile vor avea de par urs a eleași dista țe prevăzute de regula e tul ursei. 

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

 Pe tru adeți și ju iori, raportul axi  de a gre aj este 7,93 metri. 

 Verificarea raporturilor de angrenaj se va face înainte de etapă pe tru toți o ure ții și 
după etapă pri  so daj. 

 Nerespe tarea raportului axi  per is atrage după si e des alifi area. 

Pre ierile tuturor etapelor și a lasa e tului ge eral fi al vor avea lo  după ter i area ulti ei 
etape. 

4. Înscrieri  

Înscrierile se vor face pe e-mail, la adresa victor.banescu@omniasig.ro și 
office@federatiadeciclism.ro  

Î s rierile se vor tri ite su  for ă de ta el, are va i lude u ele, pre u ele, sexul, UCI ID și 
ategoria de o petiție a sportivilor. 
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