Regulament concurs de ciclism rutier
CRITERIUL PRIMAVERII - ediția a VII-a, 2019
1. Data şi locul desfăşurării
Competiţia are loc în ziua de sâmbătă – 18 MAI 2019, între orele 10,30 – 12,30, pe traseul: SIBIU (zona
Hotel Hilton – START tehnic) – DJ 106A (spre Răşinari) – Răşinari (trecere pod peste Şteaza) – DJ 106D –Mănăstirea
Răşinari - Poplaca – DJ 106R – Uzina de apă - SIBIU, Calea Poplăcii (SOSIRE în faţa Inspectoratului Judeţean de
Jandarmi). Traseul măsoară 19 km şi trebuie parcurs obligatoriu de toţi concurenţii, pentru a fi clasificaţi.
Startul festiv se va da din zona Stadionului Municipal Sibiu (parcul Sub Arini) la ora 10:10.

2. Organizator
ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV ARIA PENTRU SPORT
Cu sprijinul:
Consiliului Județean Sibiu
Instituției Prefectului Sibiu

3. Sponsori
1KTM
Caparol
Polar
Power Bar
NTT DATA
Decathlon
Centrul ARIA
Ambient
Metropolis
ciclism.ro

4.Condiţii de participare
Competiţia este deschisă oricărui iubitor al sportului, al mişcării în natură şi al mersului pe bicicletă (feminin
şi masculin), care la data desfăşurării acesteia a împlinit vârsta de 14 ani (vârsta legală pentru deplasarea unui
biciclist pe drumurile publice, conform Codului Rutier), oricărui locuitor al județului Sibiu, indiferent de locul de
muncă sau de statutul său social. Pot participa de asemenea angajaţi ai instituţiilor şi societăţilor organizatoare și
partenere.
Sunt admişi la start doar concurenţi amatori, fără licenţă emisă de Federaţia Română de Ciclism, atât fete
cât şi băieţi, în limitele categoriilor stabilite prin prezentul Regulament.
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Sunt necesare: o stare bună de sănătate, un nivel minim de antrenament, un bagaj de cunoştinţe tehnice
proprii competiţiilor de şosea şi vârsta minimă de 14 ani.
Participanţii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se află. Orice participant
înscris va avea un număr de concurs atribuit de organizatori, care va fi montat pe ghidonul bicicletei. Toți
participanții trebuie să respecte regulamentul competiţiei şi trebuie să urmeze indicaţiile date de organizatori.

5.Taxa de înscriere
0 (ZERO) lei

6. Responsabilitate
Fiecare participant la concursul de ciclism CRITERIUL PRIMĂVERII – editia a VII-a, este responsabil pentru
propria securitate şi siguranţă, chiar dacă întrecerea se desfăşoară în condiţii de circulaţie rutieră restricţionată.
Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt
responsabili pentru nici un fel de evenimente apărute în timpul desfăşurării competiţiei sau pentru posibilele pagube
materiale survenite ca urmare a acestora. De asemenea organizatorii nu sunt responsabili pentru eventualele
modificări de traseu survenite ca urmare a unor situatii de forţă majoră, care pot apare în timpul desfăşurării
evenimentului.
Fiecare participant trebuie să semneze, odată cu înscrierea, o declaraţie de responsabilitate, prin care îşi
asumă riscurile ce rezultă din participarea la un astfel de eveniment şi orice pagube survenite din orice motiv,
inclusiv pierdere sau furt.
Aceste reguli se aplică la cursa ciclistă CRITERIUL PRIMAVERII – ediția a VII-a, 2019.

7. Caracteristici ale competiţiei
Evenimentul este o competiţie outdoor. Traseul are o lungime de 19 km şi se derulează pe un teren
alternând între plat şi vălurit. Orice participant trebuie să aibă cunoştinţe tehnice despre abordarea unui traseu de
dificultate medie.










concurenţii vor merge pe şosea conform regulilor de circulaţie în vigoare şi nu vor obstrucţiona vehiculele
oficiale;
orice participant să fie capabil să urce şi să coboare în siguranţă o pantă înclinată în condiţii dificile;
orice participant să aibă abilitatea să parcurgă în siguranţă un traseu într-o zonă periculoasă;
orice participant ar trebui sa fie îndeajuns de experimentat încât să parcurgă un traseu dificil;
orice participant ar trebui sa aibă un bun simţ al direcţiei, chiar şi în condiţii de vreme rea şi vizibilitate
redusă. Orice participant ar trebui să cunoască regulile de comportament în caz de pericol;
orice participant ar trebui să dea dovadă de fair play şi prietenie şi să acţioneze în consecinţă atunci când
situaţia o cere;
orice participant ar trebui să ştie şi să aibă o atitudine care să ţină cont de faptul că oricât de multe măsuri
de siguranţă ar lua organizatorii, nu sunt şi nu vor putea fi acoperite toate riscurile rezultate din natura
competiţilor, mediul şi condiţiile în care se desfaşoară acestea;
orice participant trebuie să ştie că nici un premiu nu este mai presus de sănătatea şi viaţa lui şi/sau a altor
participanţi şi să acţioneze în consecinţă pentru a se proteja atunci când simte sau observă un pericol.

8. Concursul de ciclism CRITERIUL PRIMĂVERII – ediția a VII-a




Este o competiţie de ciclism rutier, cu start în bloc. Startul festiv se va da în zona Stadionului Municipal
Sibiu. Plutonul compact se va deplasa, beneficiind de serviciile unei patrule antemergatoare de poliţie
rutieră şi ale unei maşini postmergatoare a organizatorilor pe traseul str. Octavian Goga – str. Bahluiului
– Calea Dumbrăvii – Hotel Hilton.
Startul tehnic se va da în bloc, de la punctul de ieșire din Sibiu (în proximitatea Hotelului Hilton).
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9. Echipament obligatoriu
Bicicleta trebuie să fie în stare bună de funcţionare, echipamentul de ciclism, incluzând obligatoriu casca
standard de protecţie şi numărul furnizat de organizatori. Numărul de concurs are un cip încorporat, care serveşte
la stabilirea clasificării finale a ciclistului.

LIPSA ACESTOR ARTICOLE DUCE LA DESCALIFICARE.
10. Numere de concurs
Numerele de concurs vor fi primite în momentul validării înscrierii, după ce participantul a completat şi a
semnat formularul de înscriere si declaraţia de responsabilitate.
Numerele de concurs trebuie purtate pe ghidonul bicicletei, în loc vizibil si trebuie să fie vizibile pe toată
perioada cursei. Logo-urile plasate pe numere trebuie să fie vizibile. Numerele nu trebuie să fie tăiate sau modificate
sub nici o formă.

11. Validare / Briefing / Start
Înscrierile se pot face online, pe site-ul http://aria.com.ro/criteriul-primaverii sau la următoarele locații:
» Centrul ARIA (Recepţie) - str. Alba Iulia nr. 100
» DECATHLON – Shopping Center Șelimbăr
» 1KTM - Şelimbăr DN 1
» Action Sport - Calea Dumbrăvii nr. 89
» BikeShow - str. Mărăști nr.9
până în preziua competiţiei şi la locul startului festiv până cu 30 de minute înainte de startul festiv.
Verificarea materialelor si a echipamentelor obligatorii se va face odată cu validarea înscrierii. Un briefing,
unde se vor transmite eventualele noutăţi şi modificări apărute, va avea loc cu 10 minute înainte de start.
Startul festiv se va da la ora 10:10 din zona Stadionului Municipal (parcul Sub Arini) iar Startul tehnic de la
ieşirea din Sibiu spre Răşinari (zona Hotelului Hilton), la ora 10:30.
Participanţii care vor lua startul după acest timp nu vor fi clasaţi.

12. Traseu
Competiţia include un traseu unic, care însumează 19 km, după cum urmează:

Ieşirea din Sibiu spre Răşinari (zona Hotelului Hilton - START tehnic) - DJ 106A (spre Răşinari) Răşinari (trecere pod peste Şteaza) - DJ 106D - Mănăstirea Răşinari - Poplaca - DJ 106R - Uzina de apă SIBIU, Calea Poplăcii - SOSIRE în faţa Inspectoratului Judeţean de Jandarmi.

13. Puncte de control
Pe traseu sunt amplasate puncte de control şi un punct de alimentare cu apă în vârful dealului de la
Mănăstirea Răşinari. Participanţii care nu trec printr-un punct de control (indiferent de motiv) vor fi descalificaţi.
Numerele de concurs şi timpii competitorilor vor fi notaţi în ordinea sosirii în fiecare punct de control, fără însă a fi
necesar ca ciclistul să se oprească.

14. Oprirea / Retragerea din cursă
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:



s-a accidentat după start, iar starea sa nu-i mai permite continuarea cursei;
în cazuri excepţionale.
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Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea sa continue cursa, indiferent de motiv trebuie să-i
informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control sau la sosire. Neanunţarea retragerii din cursă va
cauza o operaţiune de căutare şi salvare, pe cheltuiala participantului implicat. Retragerea va fi confirmată prin
semnătura ciclistului, pe foaia de arbitraj. Orice participant care se retrage va fi ajutat cu privire la cea mai bună
variantă de retragere dar este responsabil pentru transportul propriu, ruta pe care o va folosi şi acţiunile ulterioare
momentului şi locului retragerii, excepţie făcând cazurile grave care nu permit deplasarea prin propriile mijloace.

15. Sosire
Sosirea este pe sub poarta amplasată în faţa Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, venind pe DJ 106R spre
Sibiu.

16. Cronometraj
Cronometrajul se face la secundă, prin sistem electronic.

17. Clasamente/Premii
Competitia se desfasoara pe 3 categorii de varsta:





14 – 17 ani;
18 - 35 ani;
peste 35 ani
Feminin si masculin.

Pentru fiecare categorie de varsta (feminin si masculin) ocupantii primelor 3 locuri vor fi recompensati cu
cupe si diplome.
Nu se alcatuiesc decat clasamente individuale.
În ordinea sosirii, primii 350 de ciclişti vor primi un tricou inscripţionat cu logoul competiţiei,
organizatorilor şi ale sponsorilor.

ale

Lăsarea de gunoaie pe parcursul traseelor şi/sau distrugerea deliberată a mediului înconjurător va atrage
după sine descalificarea.

18. Interdicţii
Competitorii :






nu au voie să fie traşi sau împinşi
nu au voie să profite de plasa autovehiculelor
să împingă sau să tragă alţi competitori
nu au voie să împiedice alţi sportivi să îşi desfăşoare acţiunile care să influenţeze bunul mers al
competiţiei.
Nu au voie să utilizeze biciclete propulsate integral sau ajutate de motoraşe electrice şi stimulatori
magnetici.

Bicicletele cu altfel de propulsie decât cea clasică, sunt admise în pluton doar în afară de concurs.

19. Suporteri / Ajutor
Suporterii pot susţine orice competitor cu condiţia să respecte regulile de conduită, indicaţiile autorităţilor
şi/sau ale oficialilor şi să nu împiedice desfaşurarea competiţiei. Pe parcursul traseelor nu este permis nici un ajutor
venit din exterior (suporter, spectator etc.), excepţie făcând cazurile deosebite şi ajutorul acordat în punctul de
realimentare din Dealul Mănăstirii Răşinari, unde competitorii pot primi şi alte alimente, lichide, etc. Organizatorii
vor penaliza competitorii ai căror susţinători nu respectă aceste reguli.
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Competitorii au voie să facă schimb de biciclete sau material sportiv şi pot să îşi schimbe mâncarea şi
băutura între ei.

20. Penalizări







lipsa unui obiect din echipamentul obligatoriu = anularea dreptului de start;
scurtarea traseului = penalizare sau descalificare (decizie arbitru);
nerespectarea mediului înconjurător = descalificare;
modificarea numărului de concurs = descalificare;
nerespectarea regulilor competiţiei = penalizare sau descalificare (decizie arbitru);
comportament nesportiv faţă de alţi participanţi,oficiali, public, alte persoane= descalificare.

21. Comisia de organizare
Îşi rezervă dreptul de a aduce modificări sau îmbunătăţiri la prezentul regulament , ce vor fi aduse la
cunoştinţa celor interesaţi în timp util.
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