Campionatul Național de MTB Copii 2018
1. Prevederi generale
Campiontul Național de MTB pentru Copii se desfa oară în proximitatea ora ului Cisnădie,
județul Sibiu la data de 2 septembrie 2018.
Competiția este organizată de Federația Română de Ciclism în colaborare cu Clubul Sportiv
Măgura Cisnădie.
Competiția se va desfăura în conformitate cu regulamentele Uniunii Cicliste Internaționale i a
Federației Române de Ciclism.
Pentru a participa în cadrul competiției, participanții trebuie:
a) Să dețină o licență validă emisă de către Federația Română de Ciclism, în conformitate cu
prevederile în vigoare privind obținerea acesteia, detaliată în conținutul prezentului
regulament.
b) Sa fie licențiat în cadrul unui club afiliat la Federația Romana de Ciclism.
c) Să concureze cu o bicicletă de MTB
2. Categorii de concurs
Competiția este deschisă concurenților de ambele sexe.
Categoriile de vârstă ale competiției sunt cu vârsta cuprinsă între 5 i 14 ani (inclusiv), după
cum urmează:
● Copii D2: 5-6 ani (2012-2013)
● Copii D1: 7-8 ani (2010-2011)
● Copii C: 9-10 ani (2008-2009)
● Copii B: 11-12 ani (2006-2007)
● Copii A: 13-14 ani (2004-2005)
Pentru stabilirea categoriei de vârstă se va lua în considerare doar anul nașterii. Ex: un copil
născut în 2007, va concura la categoria Copii B (2018-2007=11 ani), indiferent de luna i ziua
în care s-a născut.
Licența pentru copii categoriile A, B, C, D1, D2 se emite de către Federația Română de
Ciclism la solicitarea unui club afiliat Federației. Licențele emise în anul 2018 sunt valabile
doar până la 31 decembrie 2018 i se eliberează în următoarele condiții:
- clubul să aibă cotizația anuală plătită la zi;
- achitarea taxei de licență conform normelor financiare (20 lei pentru orice
categorie de copii);
- pe baza cererii de eliberare a licenței, conform anexei nr. 5, care poate fi
descărcată de pe site-ul oficial al Federației www.federatiadeciclism.ro (Prezentare
FRC – Licențiere - Cerere licențiere);

- viza medicală eliberată de o unitate medicală sportivă, sau de către medicul
de familie i asigurarea de accidente şi terţe persoane a sportivului valabilă cel puţin un
(1) an, perioadă care să includă intervalul pentru care se eliberează licența;
- să prezinte copie după certificat de naştere, poză în format electronic şi
acordul părinţilor sau al tutorelui legal;
- optional se va depune copie după contractul de pregătire sportivă încheiat
între club şi sportiv (doar pentru sportivii care concurează pentru un club afiliat FRC
sau orice altă structură parte a unei federații naționale afiliate UCI).
Documentele se vor transmite electronic pe adresa office@federatiadeciclism.ro.
3. Înscrieri:
Înscrierea sportivilor la această competiție se va face de către cluburi până cel târziu la data de 31
august 2018, ora 12:00 la mail-ul office@federatiadeciclism.ro. Înscrierea trimisă pe e-mail va fi
însoțită de o adresă de înscriere semnată i tampilată de către conducerea clubului. În aceasta se
va preciza i persoana desemnată sa reprezinte clubul în raport cu organizatorii i juriul de cursă al
Campionatului Național de MTB – Copii.
4. Siguranța concurenților
Conform regulamentelor Federației Române de Ciclism, participarea la competiție nu se poate face
fără a purta cască de protecție, a ezată în mod corespunzător pe cap.
Fiecare participant este responsabil de starea sănătății, pregătirea fizică i psihică dar i de
aptitudinile necesare participării într-o competiție sportivă.
Totodată, participanții î i asumă întreaga responsabilitate pentru funcționalitatea bicicletei i a
echipamentului tehnic utilizat.
Se recomandă participanților un control medical preventiv anterior participării la competiție.
Participarea se face pe proprie răspundere, conform regulamentelor Federației Române de Ciclism.
5. Program:
02/09/2018
09:00- edința Tehnică
10:00- start Youth C (categoria 9-10 ani) M
10:05- start Youth C (categoria 9-10 ani) F
11:00- start Youth B (categoria 11-12 ani) M
11:05- start Youth B (categoria 11-12 ani) F
11:45- start Youth A (categoria 13-14 ani) M
11:50- start Youth A (categoria 13-14 ani) F
12:45- start Youth D1/D2 (categoria 5-6 ani/ 7-8 ani)
14:30/15:00 Festivitatea de premiere

6. Număr de ture/Durată:
5-6 ani M/F: 2 ture
7-8 ani M/F: 2 ture
9-10 ani M: 3 ture
F: 2 ture
11-12 ani M: 2 ture
F: 2 ture
13-14 ani M: 3 ture
F: 2 ture
7. Traseu si distante
Competiția este format XCO pe un traseu puțin modificat față de anul precedent.
Traseu Copii 5-6 ani.

Traseu Copii 7-8 ani.

Traseu Copii 9-10 ani.

Traseu Copii 11-12 ani/ 13-14 ani.

8. Localizare:
Pădurea oraului Cisnădie, la 14 km de Sibiu.
Pentru a ajunge la traseu, urmați indicațiile care duc la strada Livezii, numarul 17 A, după care
sunteți direcționați de semenele care vă duc exact la locul punctului de start/finish.

9. Cronometrare:
Cronometraj electronic cu cip.

10. Zonă de alimentare/asistență tehnică:
O zonă de alimentare/asistență tehnică.
9. Sancțiuni și contestații
Sancțiunile aplicate vor fi cele specifice competițiilor de MTB.
Contestațiile se vor face în scris către juriul de arbitrii prezent la fiecare etapă, în conformitate
cu regulamentele Federației Române de Ciclism. Taxa unei contestații este de 100 de lei.
Termenul de depunere al contestatiei este de 20 de minute după încheierea cursei. La aceasta
trebuiesc aduse probe foto/video/martori în susținere. Dacă contestația va fi aprobată taxa va fi
returnată.
10. Conduita și fair-play
Fiecare participant, are obligația unei conduite respectuoase, demne i în ton cu spiritul de fairplay al unei competiții sportive.
Actele de violența de orice fel, precum i orice încălcare a regulamentelor relevante pentru această
competiție săvârite de către participanți, reprezentanți ai structurilor sportive i/sau aparținători,
vor fi pedepsite cu sancțiunile prevăzute de regulamentul de disciplină al FRC.
Sancțiunile pot fi dictate atât de juriul de cursă cât i de Consiliul de Administrație al FRC.
Sunt aplicabile toate dispozițiile prevăzute de titlul XIII din Legea Sportului 69/2000, articolele
84-93.

11. Dispoziții finale
Concurenții care indiferent de motiv abandonează sunt obligați sa informeze despre această decizie
unul dintre arbitrii oficiali ai competiției.
Numărul de concurs trebuie plasat atât pe ghidonul bicicletei cât i pe spatele concurentului,
purtate la vedere până la trecerea liniei de sosire.
Traseul trebuie parcurs în sesnsul stabilit, întrucât parcurgerea acestuia în mod invers va duce la
descalificarea participantului.
Participanții vor fi chemati la linia de start cu cel putin 4 minute înainte, acesta fiind dat în felul
urmator: se anunta 3 minute, 2 minute, 1 min, 30 secunde, 15 secunde. În ultimele 15 secunde
de dianintea orei de start arbitrul poate da startul în orice moment.
În cazul apariției unei situații neprevăzute i/sau nemenționate în acest regulament, se va face
referire la regulamentul UCI, al Federației Române de Ciclism i la legislația României.

Imaginile/Fotografiile i orice alte materiale vizuale obținute în timpul competiției
(antrenamente, concurs, premiere) vor putea fi utilizate de către FRC numai cu acordul expres al
autorului/autorilor acesteia / acestora.
Pentru obținerea licenței sau alte informații legate de Campionatul Național de MTB Copii, vă
puteți adresa direct Federației Române de Ciclism la adresa office@federatiadeciclism.ro sau
organizatorului maguracisnadie@yahoo.com
12. Alte informații:
-Cel mai apropiat spital
Spitalul Orăenesc Cisnădie,Strada Băilor,nr. 23
Telefon:+40269561773
Număr de urgenta: 112
Posibilități de cazare:
1.Pensiunea Stan:
Telefon: 0755385026
Locație: Strada elimbărului 111, Cisnădie
555300
2.Pensiunea Lucia:
Telefon: 0722285760
Locație: Strada Bujorului 4,Cisnădie
555300
3.Pensiunea Radu:
Telefon: 0723327696
Locație: Strada Băilor 29,Cisnădie

7.Pensiunea Cisnădioara:
Telefon: 0737002194
Locație: Strada Cisnădioara,nr. 28
8.Casa Alice:
Telefon: 0723363103
Locație: Strada Sibiului,Fără Număr

4.Casa cu Flori:
Telefon: 0741746646
Locație: DJ Cisnădie-Cisnădioara,Cisnădie
5.Casa de vacanta La Bunica din
Cisnădie
Telefon: 0749253971
Locație: Strada Sibiului,nr. 258 A
6.Pensiunea Sub Cetate:
Telefon: 0740220035
Locație: Strada Principala,nr.
252,Cisnădioara

9.Cabana Casa Soarelui Telefon:
0726280820
Locație:Strada Bisericii
10.Pensiunea Cuib
Telefon: 0741154871
Locație: Strada Silvicultorilor,nr.17
11.Camping Ananas Sibiu:

Telefon: 0741746689
Locație:Strada Pinului,Cisnădioara 555301
Pentru mai multe informații legate de desfășurarea concursului:
Pagina official Cs Măgura Cisnădie: https://goo.gl/Qjge79
E-mail official: maguracisnadie@yahoo.com
Nr. Tel. Romulus Vetemean: 0745239979 E-mail:
romulusvestemean@yahoo.com
Nr. Tel. Flavia Vetemean: 0751450674
E-mail: flaviavestemean@yahoo.com
Federația Română de Ciclism: https://www.federatiadeciclism.ro/
E-mail: office@federatiadeciclism.ro
Telefon: 031 333 65 50

