
Trofeul Județului Teleorman 

11-12 mai 2019 

 

1. Prevederi generale 

Trofeul Județului Teleorman, denumită în continuare „competiția”, este un concurs de ciclism 

organizat de Consiliul Județean Teleorman. 

Data de desfășurare: 11-12 mai 2019 

Locul de desfășurare: jud. Teleorman, cu plecare și sosire din Municipiul Alexandria 

Competiția se va desfășura în conformitate cu regulamentele Uniunii Cicliste Internaționale. 

2. Traseu, distanțe și categorii de concurs 

Traseul Etapei I, din data de 11 mai 2019, este următorul: 

Alexandria-Nanov-Buzescu-Mavrodin-Nenciulești-Părul Rotund-Albești-Dulceanca-Vedea-Roșiori de 
Vede-Balta Sărată-Călmățiul de Sus-Plopii Slăvițești-Brâncoveanca-Slobozia Mândră-Uda Clocociov-

Saelele-Lunca-Segarcea Vale-Lița-Turnu Măgurele-Ciuperceni-Seaca-Năvodari-Vânători-Viișoara-Lisa-

Piatra-Voievoda-Moșteni-Furculești-Alexandria – total: 156 kilometri 

 



Traseul Etapei a II-a, din data de 12 mai 2019, este următorul: 

Alexandria-Lăceni-Orbeasca de Jos-Orbeasca de Sus-Olteni-Perii Broșteni-Brătășani-Deparați-Lada-

Slăvești-Tătărăștii de Jos-Tătărăștii de Sus-Siliștea Gumești-Baldovinești-Ciolăneștii din Deal-
Ciolăneștii din Vale-Belciug-Gărăgău-Vârtoapele de Sus-Vârtoapele de Jos-Copăceanca-Călinești-
Mavrodin-Buzescu-Nanov-Alexandria – total: 120 kilometri 

 

 

3. Desfășurarea competiției 

Competiția va fi de tip fond, cu categorii Open și start comun. 

Fiecare etapă va avea un clasament separat. 

În cazul de abandon in prima etapă, concurenții vor putea lua start în a doua etapă. 

Juriul de cursă este abilitat să decidă în orice privință a competiției. 

 



4. Program 

Sâmbătă, 11 mai:  

 Orele 8.30-9.50, înscrieri, la biroul din Strada Dunării, nr. 178, Muncipiul Alexandria; 
 Ora 10.00, START; 

 Aprox. ora 14.30, prima sosire; 

 Ora 15.30, premiere 

Duminică, 12 mai: 

 Orele 8.30-9.50, înscrieri, la biroul din Strada Dunării, nr. 178, Muncipiul Alexandria; 
 Ora 10.00, START; 

 Aprox. ora 14.00, prima sosire; 

 Ora 15.00, premiere 

Orele se pot modifica dacă organizatorul consideră necesar acest lucru, dacă concurenții realizează 
medii orare mai mici decât prevăzute sau dacă intervin situații independente de voința 
organizatorului care impun acest lucru. 

5. Înscrieri și taxe 

Înscrierile se vor face la fața locului, la biroul din Strada Dunării, nr. 178, Muncipiul Alexandria, între 

orele menționate mai sus. 

6. Reglementări tehnice 

Nu vor fi limitări de pas pentru concurenți 

Mașinile tehnice de depanare pot însoți caravana competiției. 

7. Diverse  

Contestațiile se vor depune în termen de maximum 30 de minute de la încheierea cursei care este în 

discuție, însoțite de o cauțiune de 150 de lei. În cazul în care contestația este acceptată, suma va fi 
restituită deponentului. În cazul în care contestația va fi respinsă, atunci suma va fi reținută de către 
organizator. 


