CAMPIONATUL NAȚIONAL DE MOUNTAIN-BIKE
CROSS-COUNTRY ELIMINATOR 2018

Ghid tehnic

Numele competiției: Campionatul Național de Mountain Bike Cross Country Eliminator 2018
Tipul/Formatul competiției: Competiția se desfășoară în format XCE pe un traseu în lungime de 1,2 km.

Data competiției: 26/05/2017
Participanți/Categorii: O singură categorie, sportivi peste 16 ani, vârsta împlinită până la 31.12.2016.

Localizare traseu: Muzeul Etnografic al Transilvaniei in aer liber, str. Taietura Turcului FN, județul Cluj

Localizare Race office: Muzeul Etnografic al Transilvaniei in aer liber, str. Taietura Turcului FN

Reguli:
•
•

•

Calificări – sportivii vor lua startul la interval de 1 minut conform listei de start ce va fi publicată la
ora 13:00. Fiecare va parcurge un tur cronometrat individual.
Finala va include maxim 32 de sportivi, cei mai buni conform timpilor realizați în calificări. Se vor
forma serii de câte 4 conform anexei 1. Pentru finală sportivii vor primii alte numere alocate
conform rezultatelor din calificări, numărul 1 fiind cel mai bun timp din calificări. În fiecare serie
poziția pe linia de start poate fi aleasă de sportivi în ordinea crescătoare a numerelor.
În cazul în care sunt clasați mai puțin de 24 de sportivi în calificări, se va trece direct la sferturi de
finală.

•

•
•

Contactul intenționat între rideri prin împingere, tragere sau alte modalități care cauzează
încetinirea, căderea sau ieșirea din traseu a altui concurent nu este permis și va avea ca rezultat
descalificarea celui care a provocat contactul.
Sportivii DNF, DSQ sau DNS în semifinale nu vor putea participa în finala mică.
Clasamentul final se va întocmi pe grupuri în următoarea ordine
1. Sportivii care au concurat în finala mare cu excepția celor DSQ
2. Sportivii care au concurat în finala mică cu excepția celor DSQ
3. Sportivii DNF sau DNS din semifinale
4. Clasificarea celorlalți sportivi este determinată de nivelul rundei în care au ajuns, apoi
de locul ocupat în ultima rundă în care au participat, apoi de numărul de concurs.
În fiecare din grupurile menționate sportivii DNF sunt clasați înaintea celor DNS.

Program
Înscrieri – până la data de 25.05.2017 ora 20:00 prin e-mail la office@federatiadeciclism.ro

06.05.2017
• 10:00 – 12:00 Validare înscrieri – Race office Avrig
• 11:00 – 12:00 – Antrenamente libere
• 16:00 – Calificări
• 17:30 – Serii eliminatorii – Finala mică – Finala mare
• 18:30 – Festivitatea de premiere

Înscrieri
Toți concurenții vor trimite înscriere prin e-mail la Federația Română de Ciclism
office@federatiadeciclism.ro până la data de 23.05.2018 ora 12:00.
De asemenea toți concurenții au obligația să se prezinte la Race office în data de 26.05.2018 între orele
10:00 și 12:00 cu o licență validă pentru a confirma înscrierea și a prelua numărul de concurs.
Distribuirea numerelor de concurs
Distribuirea numerelor pentru calificări se va face la Race office în data de 26.05.2018 între orele 10:00
și 12:00 odată cu confirmarea înscrierilor. Numerele pentru seriile eliminatorii se vor distribui la linia de
start după publicarea rezultatelor din calificări.
Cronometraj: Cronometraj electronic cu cip pentru calificări. Sistem eliminatoriu cu foto-finish pentru
seriile eliminatorii.
Alte informații:
-

Cel mai apropiat spital
Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Spritalul Clujana str. Tabacarilor, nr. 11
Tel.: +40.269.21.50.50
www.scjs.ro
Număr de urgență: 112

Dacă sunt clasați mai puțin de 24 de sportivi în calificări:

Heat 1: 1-8-9-16
Heat 2: 4-5-12-13
Heat 3: 2-7-10-15
Heat 4: 3-6-11-14

