International Novak Cycling Academy Cup
-contratimpREGULAMENT
Miercurea Ciuc, 24 August 2019

International Novak Cycling Academy Cup este o competiție dedicată sportivilor care dețin o
licență validă și se încadrează în categoriile de vârstă Cadet și Junior.
Concursul este deschis tuturor sportivilor, băieți și fete, care au legitimație de ciclism (licență).
Înscrierea în competiție se face prin completarea tabelului de mai jos, și prin trimiterea la adresa
de e-mail: cycling@novakgroup.ro, până la data de 21 August 2019:

…

Anul nașterii
Categorie Cod de licență
(anul/luna/ziua)
…
…
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Nume

Înscrierea este GRATUITĂ la această competiție!

Echipă

Contact
(E-mail + tel.)
…
…
…
…
…
…

Traseul competiției
(Zona de start: Miercurea Ciuc, Str. Leliceni, Nr. 53)

Ședința tehnică, license-check și eliberarea numerelor de concurs va avea loc în data de 23
August 2019 în Miercurea Ciuc, Cofetăria Novak (Str. Petőfi Sándor, Nr. 34) la ora 20:00.
1. Proba de contratimp individual va avea loc Sâmbătă, 24 August 2019 în localitatea Miercurea
Ciuc (ieșire din oraș spre Misentea). Proba se desfășureaza după următorul program:
08:30 - 09:30: ocuparea locurilor de parcare
09:30 - 09:40: verificarea pasurilor (va fi verificat și înaintea de START)
12:20 Start Cadetii (15-16 ani)... 15 km
13:30: Start Juniorii (17-18 ani)... 19 km
*orele sunt precis aproximativ, depinde câte înscrisi vor fii

09:40 – 15:00: Desfășurarea cursei (Prima categorie va fii Cadetii. Primul sportiv din acest
categorie va lua startul la ora 10:00. Sportivii vor pleca cu 1 minute unul după altul. Între
categorii vor fi 10-15 minute de pauză pentru a acorda timpul necesar al trecerea masinii din
trafic.)
*Competiţia se va desfăşura în conformitate cu regulamentele FRC și UCI.
2. Nu este permis blocarea schimbătorului. Folosirea raporturilor necorespunzătoare atrage
descalificarea sportivului.
Pasuri permise sunt următoarele:
Cadet - 6.93 m (15-16 ani);
Junior - 7.93 m (17-18 ani).
Juriul de concurs va verifica rapoartele tuturor concurenților înainte de concurs, și după cursă, ale
primilor trei clasați.
Purtarea echipamentului al clubului este obligatoriu.
Urmărirea sportiviilor cu mașina este acceptat, conducătorii mașinii trebuie să au licența validă
(maxim 2 sportivi/ categorie). Reprezentantul echipei va preciza la sedinta tehnica sportivii care
vor fi urmăriți și de către cine
anume vor fi urmăriți..
Sportivii din categoria Cadeți nu vor putea folosi biciclete specifice de contratimp și roți lenticulare
sau ghidon specific de contratimp.
Juniorii vor avea voie să folosească numai biciclete care corespund normelor UCI.
3. Toți concurenții participă pe propria lor răspundere, cu condiția respectării regulilor de
circulație pe drumurile publice, partea dreaptă a carosabilului. Vor respecta instrucțiunile date de
poliție, agențiilor de siguranţă sau de organizatori. În situaţia eventualelor accidentări sau a
produceri pagubelor materiale din urma accidentelor, organizatorul nu-şi asumă răspunderea şi nu
poate fi tras la răspundere sau obligat la despăgubire.
4. Concurenții sunt obligați să folosească numerele de concurs emise de către organizator.
5. Concurenții sunt obligați să poartă cască de protecție! Haina de ploaie sau îmbrăcăminte
similară este permis doar dacă este dintr-un material transparent, pentru a asigura o vizibilitate
clară a numerelor de start.

6. Schimbul de echipament, materiale sportive, produse alimentare și băuturi este permis numai
între membrii aceleiași echipă. Concurenţii nu pot trage sau împinge unul pe celălalt, nu pot sta în
plasa mașinilor sau a motocicletelor sau nu pot fi traşi de acestea.
Schimbul de roți este permis doar pe zonele marcate pe traseu și din mașina technice.
7. Cu cel puțin 15 minute înainte de concurs toţi concurenţii sunt obligaţi să semneze lista de
start, ceea ce înseamnă acceptarea Regulilor Competiţiei.
8. Reprezentanţii echipelor (team manager) sunt responsabili pentru acțiunile lor în ceea ce
privește aspectele tehnice și pentru respectarea regulilor. Aceștia trebuie să colaboreze cu
organizatorii și cu arbitrii pentru a asigura buna desfășurare a competiției.
9. Premierea
Premierea se va face imediat după terminarea probei de fond la fiecare categorie (25.08.2019).
Premierea se va face pe categorii de vârstă.
Se vor acorda premii primelor trei concurenţi pe fiecare categorie de vârstă (băieţi şi fete) după
cum urmează:
Cadet: 15-16 ani
... diplome și medalii
Junior: 17-18 ani
... diplome și medalii
10. Organizatorii şi arbitrii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament din cauza unor
circumstanțe speciale.
Despre eventualele modificări vor fi informaţi toţi participanţii.
11. Cazari recomandate:
 Pensiunea Korona: http://www.korona.panzio.ro/main.php?lang=ro
 Hotel Merkúr: http://www.hotelmerkur.ro/site/index.php?lng=2&m=1
Contact organizator:
Dl. Sebestyén Szabolcs, Clubul Sportiv Intersport/ e-mail: cycling@novakgroup.ro

International Novak Cycling Academy Cup
-fondREGULAMENT
Miercurea Ciuc, 25 August 2019

International Novak Cycling Academy Cup este o competiție dedicată sportivilor care dețin o
licență validă și se încadrează în categoriile de vârstă Cadet și Junior.
Concursul este deschis tuturor sportivilor, băieți și fete, care au legitimație de ciclism (licență).
În competiție sunt acceptați doar sportivii cu biciclete specifice de șosea.
Înscrierea în competiție se face prin completarea tabelului de mai jos, și prin trimiterea la adresa
de e-mail: cycling@novakgroup.ro, până la data de 21 August 2019:
Nume
…
…

Anul nașterii
Categorie Cod de licență
(anul/luna/ziua)
…
…
…
…
…
…

Înscrierea este GRATUITĂ la această competiție!

Echipă
…
…

Contact
(E-mail + tel.)
…
…

Traseul competiției

Ședința tehnică, license-check și eliberarea numerelor de concurs va avea loc în data de 23
August 2019 în Miercurea Ciuc, Cofetăria Novak (Str. Petőfi Sándor, Nr. 34) la ora 20:00.
1. Proba de fond va avea loc Duminică, 25 August 2019 în localitatea Miercurea Ciuc(vizavida
cu Lactate Harghita S.A, ieșire din oraș spre Misentea). Proba se desfășureaza după următorul
program:
09:00 - 09:30

Ocuparea locurilor de parcare

10:00

Start Junior (M): 17-18 ani

… 91 km (dus-5 tur-întors)

14:30

Start Cadet (F): 15-16 ani
Start Copii A (M): 13-14 ani

… 38 km (dus-1 tur-întors)
… 38 km (dus-1 tur-întors)

16:30

Start Junior (F): 17-18 ani
Start Cadet (M): 15-16 ani

… 64 km (dus-3 tur-întors)
… 64 km (dus-3 tur-întors)

09:40 – 19:00: Desfășurarea cursei
*Competiţia se va desfăşura în conformitate cu regulamentele FRC și UCI.
2. Nu este permis blocarea schimbătorului. Folosirea raporturilor necorespunzătoare atrage
descalificarea sportivului.
Pasuri permise sunt următoarele:
Cadeți - 6.93 m (15-16 ani);
Juniori - 7.93 m (17-18 ani).
Juriul de concurs va verifica rapoartele tuturor concurenților înainte de concurs, și după cursă
ale primilor trei clasați.
Concurenții legitimați în cadrul unui club sportiv sunt obligați să folosească tricoul de club.
3.
Toți concurenții participă pe propria lor răspundere, cu condiția respectării regulilor de
circulație pe drumurile publice, partea dreaptă a carosabilului. Vor respecta instrucțiunile date
de poliție, agențiilor de siguranţă sau de organizatori. În situaţia eventualelor accidentări sau a
produceri pagubelor materiale din urma accidentelor, organizatorul nu-şi asumă răspunderea şi
nu poate fi tras la răspundere sau obligat la despăgubire.
4. Concurenţii sunt obligaţi să folosească numerele de concurs emise de către organizator.
5. Concurenții sunt obligați să poartă cască de protecție! Haina de ploaie sau îmbrăcăminte
similară este permis doar dacă este dintr-un material transparent, pentru a asigura o vizibilitate
clară a numerelor de start.

6. Schimbul de echipament, materiale sportive, produse alimentare și băuturi este permis
numai între membrii aceleiași echipă. Concurenţii nu pot trage sau împinge unul pe celălalt, nu
pot sta in plasa mașinilor sau a motocicletelor sau nu pot fi traşi de acestea.
În timpul cursei schimbul de roți și înlocuirea bicicletei este permisă în zona de Start, pe 2 locuri
marcate pe traseu și din mașina tehnică .
Fiecare echipă poate urmării sportivii numai cu o mașină tehnică. (Conducătorul mașinii trebuie
să aibă licență!)
Orice alt ajutor este interzis. Concurentul este obligat să se oprească în cauza unei căzături sau
unei defecţiune tehnice. Sportivul nu poate folosi nici un ajutor exterior pentru revenirea ei în
pluton.
7. Cu cel puțin 15 minute înainte de concurs toţi concurenţii sunt obligaţi să semneze lista de
start, ceea ce înseamnă acceptarea Regulilor Competiţiei.
8. Reprezentanţii echipelor (team manager) sunt responsabili pentru acțiunile lor în ceea ce
privește aspectele tehnice și pentru respectarea regulilor. Aceștia trebuie să colaboreze cu
organizatorii și cu arbitrii pentru a asigura buna desfășurare a competiției.
9. Premierea
Premierea se va face imediat după terminarea probei de fond la fiecare categoria.
Premierea se va face pe categorii de vârstă.
Se vor acorda premii primelor trei concurenţi pe fiecare categorie de vârstă (băieţi şi fete)
după cum urmează:
Cadet: 15-16 ani
Junior: 17-18 ani

... diplome şi medalii
... diplome şi medalii

10. Organizatorii şi arbitrii își rezervă dreptul de a modifica regulile din cauza unor
circumstanțe speciale.
Despre eventualele modificări vor fi informaţi toţi participanţii.
11. Cazari recomandate:
 Pensiunea Korona: http://www.korona.panzio.ro/main.php?lang=ro
 Hotel Merkúr: http://www.hotelmerkur.ro/site/index.php?lng=2&m=1
Contact organizator:
Dl. Sebestyén Szabolcs, e-mail: cycling@novakgroup.ro

