Campionatul Național de Ciclocros 2019
REGULAMENT
București, 22 decembrie 2018
Campionatul Național de Ciclocros este o competiţie dedicată numai sportivilor licențiați la
Federația Română de Ciclism. Campionatul Național de Ciclocros va fi organizat pe data de 22
decembrie 2018 la București, în Parcul Tineretului, și va conta în clasamentul Uniunii Cicliste
Internaționale pentru sezonul de ciclocros 2018-2019.
ORGANIZATORII
Competiția este organizată de Federația Română de Ciclism în parteneriat cu Asociația
Cyclocross Nation.
CATEGORIILE DE VÂRSTĂ
Competiția este deschisă sportivilor din categoriile Elite, U23, Juniori, Cadeţi, Copii, Master și
Amatori, masculin și feminin. La categoria Copii vor fi incluși sportivii aparținând categoriilor de
copii A și B, iar categoriile Master și Amatori se vor cumula, formând o singură categorie
(Master+Amatori).
PARTICIPARE
La competiție pot participa numai sportivii care au o licenţă validă, eliberată de Federaţia
Română de Ciclism sau de altă federaţie de ciclism naţională, cu condiţia ca sportivul să deţină
cetăţenia română (carte de identitate şi/sau certificat de naştere).
ÎNSCRIERI
Înscrierile sportivilor din categoriile de performanță la Campionatul Național de Ciclocros se vor
trimite, până în data de 20 decembrie, orele 12:00, la e-mail: office@federatiadeciclism.ro
Înscrierile venite după această dată nu vor fi luate în considerare. Directorii tehnici/sportivi vor
fi obligaţi ca la şedinţa tehnică să prezinte înscrierea în original, ștampilată și semnată de
conducătorul structurii sportive afiliate la Federaţia Română de Ciclism.
Înscrierile sportivilor din categoria Amatori
http://cyclocrossnation.ro/campionatul-national/
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VERIFICAREA LICENȚELOR
Verificarea și controlul licențelor se vor efectua în 22 decembrie între orele 09.30 și 10.30,
la zona de start/sosire.

ȘEDINȚA TEHNICĂ
Ședința tehnică va avea loc în 22 decembrie, de la ora 10.15, la locul de desfășurare al
competiției.
PENALITĂȚI
Se aplică penalitățile din regulamentul UCI.
ABANDONUL
În caz de abandon, alergătorii trebuie să predea numerele de concurs unui arbitru.
CONTESTAȚIILE
Toate contestațiile privind în mod strict faptele din cursă trebuie să fie examinate de către juriul de
concurs. Nici o reclamație nu va fi analizată, dacă nu este prezentată în scris, și însoţită de o
cauțiune de 100 de lei. Această cauțiune poate fi restituită dacă reclamația este fondată.
Reclamațiile trebuie făcute juriului de concurs în următoarele termene:
-asupra clasamentelor cel mai târziu după 30 de minute de la sosire;
- asupra neregularităților în cursă, cel mai târziu dupa o oră de la sosire;

ANTIDOPING
Regulamentele UCI - Antidoping sunt aplicabile în totalitate la această competiție. La
sfârșitul fiecărei etape un eventual control antidoping va fi comunicat conform legislației în
vigoare, în scris, la linia de sosire, de către Organizator. Alergătorii se vor prezenta cu
licențele şi cartea de identitate. Aceștia pot fi însoțiți de către Directorul Sportiv/Tehnic al
echipei. Responsabil de controlul doping este laboratorul românesc al Agenției Naționale
Antidoping.
NUMERELE DE CONCURS
Fiecare sportiv este obligat să poarte două numere de concurs fixate pe tricou conform
indicațiilor de la ședința tehnică, cu o distanță de 5 cm între ele. Numerele de concurs sunt
distribuite de către organizatori în momentul operațiilor preliminare de verificare a licențelor,
de către juriul de concurs. Vesta de ploaie trebuie să fie transparentă. Este interzisă tăierea
numerelor de concurs.
DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI
Duminica 22 Decembrie 2018









08.00 – 10.45 antrenamente libere
09.30 – Ridicarea numerelor de concurs
10.50 – Aliniere la start categoria Copii (M/F)
11.00 – Start Copii (M/F)
11.45 – Aliniere la START categoriile Elite (F), Juniori (M/F), Cadeți (M/F) și
Master+Amatori (F)
12.00 – Start Elite Feminin, Juniori si Cadeti (M/F), Master+Amatori (F)
13.15 – aliniere la START categoriile Elite, U23, Master+Amatori (M)
13.30 – Start Elite, U23, Master+Amatori (M)

Festivitatea de premiere va avea loc în jurul orei 15.00
DURATA COMPETIŢIEI
 Copii (M/F) 15-20 de minute








Cadeti (M/F) 35-45 de minute
Juniori (M/F) 35-45 de minute
Elite Feminin 35-45 de minute
Master+Amatori (F) 35-45 de minute
Elite Masculin, U23 Masculin 55-65 de minute
Master+Amatori (M) 55-65 de minute

TRASEUL
Marcajul traseului se va face conform regulamentului UCI.
Zona de start – Aleea centrală a intrării Gheorghe Sincai din Parcul Tineretului, București
Pe parcursul desfasurarii competitiei va exista o zona de tehnica pentru asistenta tehnica,
alimentare si schimb de bicicleta. Aceasta va fi semnalizata corespunzator.
Lungime: 3 kilometri

