Turul Dobrogei 2019
17-19 mai 2019
Județul Constanța
1. Prevederi generale
Turul Dobrogei, denumită în continuare „competiția”, este un concurs de ciclism pe șosea pe etape,
organizat de Federația Română de Ciclism în parteneriat cu Clubul Sportiv de Ciclism Bilal 2000
Constanța.
Data de desfășurare: 17-19 mai 2019
Competiția se va desfășura în conformitate cu regulamentele Uniunii Cicliste Internaționale și a
Federației Române de Ciclism.
Competiția este deschisă participanților de orice cetățenie, care dețin o licență validă UCI în anul
2019 și care fac parte din categoria cadeți și juniori, masculin și feminin.
Competiția punctează pentru a doua etapă din Cupa României de Juniori. Clasamentul general final al
competiției va fi luat în considerare pentru acordarea punctelor aferente regulamentului.
Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament, singura condiție fiind
informarea prealabilă a participanților și reprezentanților echipelor.
2. Programul competiției
Joi, 16 mai, de la ora 19.00, la Restaurantul Sport, va avea loc ședința tehnică.
Vineri, 17 mai, va avea loc:
-

Etapa I-a: Contratimp individual (15 kilometri)

Ora 10:00 – start 15 km - cadeți și juniori borna km 1 + 200 m, DJ 222. Plecarea concurenţilor se va
face la fiecare minut, în ordine aleatorie, stabilită prin tragere la sorţi la şedinţa tehnică, ţinând cont
de categorie, baieți și fete. Întoarcerea se va efectua la după parcurgerea a 7 km + 500 metri, la
borna km 8 + 700 m.
Etapa va impune oprirea temporară a traficului (blocare tronson de drum DJ 222 borna km 1 + 200
metri și km 8 +700 metri). La interval de 15 minute, se va da drumul la trafic, autovehiculele fiind
însoțite de echipaje ale poliției rutiere. Cicliștii vor respecta indicațiile polițiștilor, arbitrilor și
organizatorilor.
-

Etapa a II-a: 55 kilometri

Ora 16.00 - Adunare ieșire Ovidiu, sens giratoriu intersecție DN 2 A cu DN 22 cu direcția de mers spre
M. Kogalniceanu borna km. 196
Ora 16.30 START DN 2A - M. Kogalniceanu, viraj stânga pe str. Daciei/DJ222 - spre CUZA VODĂ –
întoarcere pe DJ 222 la borna km 25 + 500 metri (în aproprierea intersecției cu DN 22C) retur pe

DJ222 iar înainte cu 1.7 km de a ajunge la M. Kogalniceanu se va vira dreapta pe langa padure
(centura localității M. Kogalniceanu) - sosire în dreptul fermei Avicola Kogălniceanu, în apropriere de
ieșirea în DN 2A. Cursa se va termina în jurul orelor 18.30.
Drumul nu va fi blocat, cicliștii vor circula în coloană și vor respecta regulile de circulație pe drumul
public, indicațiile polițiștilor, arbitrilor și organizatorilor.
Sâmbătă, 12 mai, va avea loc:
-

Etapa a III-a: 100 de kilometri

Ora 10.00 – Adunare
Ora 10:30 – start – DN3 borna km 241 – (ieșire Murfatlar) - Ciocârlia de Sus – Ciocarlia – Cobadin –
Viișoara – Pietreni – Deleni - Adamclisi – Urluia - se va întoarce la borna km 189 + 100 metri - sosire
DN3 borna km 241 metri (intrare Murfatlar). Cursa se va termina in jurul orelor de 13.30.
Drumul nu va fi blocat, cicliștii vor circula în coloană și vor respecta regulile de circulație pe drumul
public, indicațiile polițiștilor, arbitrilor și organizatorilor.
Datorită lungimii etapei, cursa cadeților va putea fi supusă modificării în cadrul ședinței tehnice.
Duminică, 13 mai, va avea loc:
-

Etapa a III-a: Circuit pe Bd. Aurel Vlaicu (60 de kilometri)

Se vor parcurge 30 de tururi, care vor însuma 60 de kilometri. Startul se va da la ora 12.30.
3. Desfășurarea competiției
Competiția va fi pe etape, câștigătorul final fiind cel care va avea cel mai bun timp.
Competiția va avea următoarele categorii:
-

Cadeți Masculin
Juniori Masculin
Feminin (include cadeți și juniori feminin)

Toate categoriile vor avea de parcurs aceleași distanțe prevăzute de regulamentul cursei.
Reglementările Federației Române de Ciclism privind raportul maxim de angrenaj (pas) prevăd
următoarele valori pentru această:





Pentru cadeți raportul maxim de angrenaj este 6,93 metri
Pentru juniori raportul maxim de angrenaj este 7,93 metri.
Verificarea raporturilor de angrenaj se va face înainte de etapă pentru toți concurenții și
după etapă prin sondaj.
Nerespectarea raportului maxim permis atrage după sine descalificarea.

Premierile tuturor etapelor și a clasamentului general final vor avea loc după terminarea ultimei
etape.

4. Cupa României de Șosea pentru Copii, etapa I
În ziua de 19 mai 2019, va avea loc, înaintea etapei cadeților și juniorilor, prima etapă din Cupa
României de Șosea pentru Copii. Competiția va fi de tip fond. Programul și distanțele sunt
următoarele:
a)
b)
c)
d)
e)

Copii D2– 1 km – 1/2 ture
Copii D1 - 2 km – 1 tururi;
Copii C – 6 km – 3 tururi;
Copii B - 12 km – 6 tururi;
Copii A - 26 km – 13 tururi;

5. Înscrieri
Înscrierile
se
vor
face
office@federatiadeciclism.ro

pe

e-mail,

la

adresa

victor.banescu@omniasig.ro

și

Înscrierile se vor trimite sub formă de tabel, care va include numele, prenumele, sexul, UCI ID și
categoria de competiție a sportivilor.
Festivitatea de premiere se va organiza duminică, dupa intocmirea clasamentelor finale 19 mai 2019,
ora 15:00.
Persoană de contact este Dl. Bănescu Victor – 0741 259 582

