CAMPIONATUL NAȚIONAL DE MOUNTAIN-BIKE
CROSS-COUNTRY OLIMPIC 2019
Ghid Tehnic

Numele competiției: Campionatul Național de Mountain Bike Cross-Country Olimpic 2019
Formatul competiției: Competiția se desfășoară în format XCO pe un traseu în lungime de 4.25 km.
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Data competiției: 20.07.2019
Localizare traseu: Domeniul Herneacova, jud. Timiș
https://goo.gl/maps/KndqGSGu7YH2

Categorii de concurs
•
•
•
•
•
•

Elite masculin, Elite feminin
U23 masculin
Juniori masculin, Juniori feminin
Cadeți masculin, Cadeți feminin
Master 1/2/3 masculin, Master feminin
Amatori masculin 19+, Amatori feminin 19+

Categoria elite masculin și U23 masculin va avea de parcurs 6 tururi de circuit, restul categoriilor
având de parcurs 5 tururi de circuit.
Pentru întocmirea clasamentelor, o categorie de concurs trebuie să conțină minim 5 concurenți
validați. În cazul neatingerii numărului minim de concurenți la o categorie, cei în cauză vor fi comasați
cu cei de la o categorie superioară.

Înscrieri
Cluburile unde sunt licențiați sportivii, vor trimite lista cu participanții către Federația Română de
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Ciclism până la data de 19.07.2019 ora 12:00, pe adresa de mail: office@federatiadeciclism.ro
cu excepția categoriilor de amatori licențiați și master, care se vor înscrie pe site-ul:
https://raceday.ro/campionatul-national-de-xco/signups/
Toți concurenții au obligația de a prezenta licența UCI validă, în momentul preluării numărului de
concurs de la Race office.
Distribuirea numerelor de concurs
Distribuirea numerelor de concurs se va face la Race office vineri 19.07.2019 între orele 17:00 –
19:00 și sâmbătă 20.07.2019 între orele 09:00 – 11:00 odată cu confirmarea înscrierilor.
Cronometraj: Cronometraj electronic cu cip.
Program
19 iulie 2019
• 17:00 – 19:00
Validare înscrieri și preluare numere de concurs
• 18:00 – 20:00
Antrenamente libere
• 20:00
Ședința tehnică

•
•
•
•
•

20 iulie 2019
09:00 – 11:00
Distribuire numere de concurs
12:00
Start categoriile Amatori și Master (feminin și masculin)
14:00
Start categoriile Cadeți, Juniori (feminin și masculin) și Elite feminin
16:00
Start categoriile Elite masculin și U23 masculin
19:00
Festivitatea de premiere

Reguli:
• Competiția se desfășoară conform regulamentelor Federației Române de Ciclism și a Uniunii
Cicliste Internaționale;
• Toți concurenții sunt obligați să poarte cască de protecție pe toată durata concursului și a
antrenamentelor;
• Antrenamentele oficiale se efectuează cu numerele montate pe ghidon;
• La Start, primii concurenții se vor alinia în funcție de cel mai mare punctaj UCI, apoi primii cinci din
clasamentul la zi din Cupa României;
• Startul se poate da oricând, în ultimele 15 secunde premergătoare orei stabilite;
• În timpul cursei se aplică regula de 80%. Începând cu primul tur, toți concurenții trebuie să se
încadreze în timpul primului concurent care a trecut linia de start/sosire + 80%. Cei care au depășit
acest timp, vor fi opriți și încadrați în clasament cu timpul obținut în acel moment;
• Mountainbike-ul este singurul tip de bicicletă acceptat în cadrul competiției;
• Participanții trebuie să citească regulamentul concursului și să participe la ședința tehnică;
• Numărul de concurs însoțit de cipul de cronometrare va fi montat pe ghidonul bicicletei, iar
numărul fără cip se va monta pe spatele tricoului;
• Pierderea numărului de concurs înseamnă DNF;
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•

Participanții trebuie să semneze declarația pe proprie răspundere și să-și asume riscurile ce pot
rezulta prin participarea la acest concurs.

Asistența tehnică, medicală și alimentarea
• Asistența tehnică admisă în competiție se rezumă la înlocuirea sau repararea componentelor
bicicletei, cu excepția cadrului;
• În cazul oricărei defecțiuni tehnice concurentul va opri în zona tehnică;
• Este interzisă asistența tehnică pe traseu, cu excepția altui concurent din cursă;
• Se va asigura asistență medicală pe traseu și în zona de start / sosire;
• Vor fi disponibile două zone de alimentare și hidratare, în care participanților le este permis să se
alimenteze din mers sau de pe loc.

Descalificarea
Se aplică în următoarele situații:
• Neparcurgerea în totalitate sau scurtarea traseului;
• Parcurgerea traseului în sens invers;
• Comportamentul nesportiv, lipsa de respect față de concurenți, spectatori și organizatori;
• Utilizarea ajutoarelor din afara concursului;
• Consumul de alcool sau substanțe dopante;
• Nerespectarea regulilor competiției și indicațiilor arbitrilor, organizatorilor.

Contestații
Orice concurent poate depune o contestație împotriva altui concurent, care nu a respectat
regulamentul competiției sau împotriva deciziilor organizatorilor, în decursul unui interval de 30 min.
de la sosirea acestuia, contra taxei de 100 RON, conform normelor FRC. Termenul de soluționare se va
realiza în 30 min. de la recepționarea acesteia. În cazul în care contestația va fi respinsă, taxa nu va fi
restituită și nu se vor face modificări în clasament.
Responsabilități
Toți membrii și participanții participă pe proprie răspundere și sunt responsabili pentru propria lor
siguranță.
Organizatorii, arbitrii, partenerii, sponsorii, voluntarii și personalul care participă la realizarea
evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, accident sau pagube de orice natură.
Anulări
În cazul în care desfășurarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră sau de
evenimente meteo nefavorabile, organizatorul are dreptul să decidă, după caz, anularea / amânarea /
oprirea / devierea / prelungirea concursului sau modificarea traseului.
În cazul anulării evenimentului, participanții nu vor beneficia de nici un fel de compensații sau
despăgubiri.
Informații utile
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•

Cel mai apropiat spital:

https://goo.gl/maps/wrNDAkfqQ3S2
Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara
Bulevardul Liviu Rebreanu 156,
Timișoara 300723
Tel: 0356 433 111

•

Posibilități de cazare:
Domeniul Herneacova (0 km de la zona de start)
Tel: 0356 829 810
www.herneacova.ro
Hotel Roco (15 km de la zona de start)
Izvin
Tel: 0728 741 787
www.hotelroco.ro
Pensiunea Sofia (23 km de la zona de start)
Remetea Mare
Tel: 0722 547 019
https://pensiunea-sofia.business.site/

Casa Celia (24 km de la zona de start)
Bucovăț
Tel: 0722 204 611
www.casacelia.ro
Pensiunea Venezia (28 km de la zona de start)
Ghiroda
Tel: 0752 243 708
https://pensiuneavenezia.ro/
Hotel Spa Ice Resort (29 km de la zona de start)
Timișoara
Tel: 0256 221 343
spaiceresort.ro

Contact organizatori:
Competiția este organizată de către Asociația Club Sportiv Velocitas.
Ovidiu Dănciuț - tel. 0720 400 000
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Roxana Alexa – tel. 0724 632 320
info@raceday.ro
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