
 

  

 

 

 

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘOSEA 2020 

 CASTRUM DEVA 

 

GHID TEHNIC 
 

15-16 August 2020 

Deva, județul Hunedoara 

 

Competiția se desfașoară în conformitate cu regulamentele UCI și FRC 

 
Campionatele Naționale de Șosea 2020 - Castrum Deva sunt o competiţie dedicată numai sportivilor 
licențiați la Federația Română de Ciclism. Campionatele Naționale de Șosea-Castrum Deva  vor fi 

organizate pe data de 15-16 August, în Municipiul Deva. Competiția va avea două probe la fiecare 
categorie: proba de Contratimp Individual (CTI) și Fond (FOND)   . 
 

1. CARACTERISTICILE CURSEI 

 

1.1 Proba de contratimp individual(CTI) 

Traseul probei, în condiții de trafic închis, este pe DJ 706A, cu plecarea de la subtraversarea A1 și 
intoarcerea  la intersecția cu DC 146A. Lungimea traseului este de 10 Km. Distantele parcurse sunt 

diferite in functie de categorie. 

 

 

 
 

 

 

 



 

  

 

1.2 Proba de fond 

 

Competiția se desfășoară pe un circuit de șosea, în condiții de trafic închis/restricționat la o 
banda/ sens. 

T1: B-dul 1 Decembrie 1918, B-dul 22 Decembrie, DN 7, DJ 687 Sântuhalm - intersecție 
DJ 708E, DJ 708E,  Str. Iosif  Vulcan, Str. Mihail Eminescu, Str. Gheorghe Barițiu, P-ta 

Episcop Tordai Șandor Andraș, Str. Lucian Blaga, Str. Aurel Vlaicu, DJ 707J, DN 7, Str. 

Horea, B-dul Decebal, B-dul 22 Decembrie, P-ta Arras. 

T2: P-ta Arras, B-dul 22 Decembrie, DN 7, DJ 687 Sântuhalm - intersecție DJ 708E, DJ 
708E, Str. Iosif  Vulcan, Str. Mihail Eminescu, Str. Gheorghe Barițiu. P-ta Episcop Tordai 

Șandor Andraș, Str. Lucian Blaga, Str. Aurel Vlaicu, DJ 707J, DN 7, Str. Horea, B-dul 

Decebal, P-ta Arras, B-dul 22 Decembrie, B-dul 1 Decembrie. 

Lungimea traseului/tur: 42,300 Km. Distantele parcurse sunt diferite in functie de 

categorie. 

 

2. CATEGORII  

2.1 Cadet,    masculin/feminin; 

2.2 Junior,   masculin/feminin; 

2.3 U23,      masculin; 

2.4 Elite,      masculin/feminin; 

2.5 Master,  masculin/feminin; 

2.6 Amator, masculin/ feminin.       

     

 

La aceste categorii pot participa posesorii licențelor pentru 2020. Participarea la sedinta tehnica este 

obligatorie. Sportivii minori se vor inscrie cu acceptul parinților, declarația va fi semnată de ambii 
parinti sau tutore. 

 



 

  

 

3. ECHIPAMENT 

     

Bicicleta admisa este, numai, cea de șosea (la proba de fond), iar la proba de contratimp individual se 

pot folosi bicicletele de contratimp conforme cu regulamentul FRC si UCI 

Sportivii vor purta pe tot parcursul competitiei două numere de identificare, pe corp, pe buzunarele din 

spate și un număr pe tija de șa, impreună cu CIP-ul de cronometrare  

Este obligatorie purtarea căștii. 
Nerespectarea acestor condiţii atrage după sine descalificarea imediată a sportivului în culpă. 
   

4. PROGRAM  

Pentru sportivii din categoriile de performanță, înscrierea se face prin adresă oficială trimisă de către 
structura sportivă de care aparțin, la adresa oficială de e-mail a FRC, office @ federatiadeciclism.ro, 

până joi, 13 august, ora 12.00. 
 

Inscrierea pentru sportivii din celelalte categorii, se face in site-ul http://faeragclub.ro/ pana la data de 

13.08 ora 12:00. 

 

La validare, sportivii vor prezenta actul de identitate și licența FRC. Inscrierea este valida dupa 

semnarea chestionarului epidemiologic, primirea numarului de identificare si a cip-ului de 

cronometrare. 

 

 Vineri, 14.08, ora 19:30, va avea loc ședința tehnica, la sala de ședințe din Primăria Deva. 
 

 Sambata, 15.08, ora 19:30, va avea loc ședința tehnica specifică pentru proba de fond, la sala 

de ședințe din Primăria Deva. 

 

PROGRAMUL COMPETIȚIILOR 

 

 Sambata 15.08, ora: 11:00  CTI 

 

 Duminica 16.08, ora 09:00 FOND,  

                                        ora 09:00 Cadet M/F, Junior F                             1T  42,300k 

                                        ora 10:00 Elite, Master, Amator F, Junior M       2T   84,600k 

                                        ora  12:00 Master 1,2,3, Amator M                      2T   84,600k 

                                        ora  14:00 U23, Elite M                                        3T 126,,900k 

 

5. RESTRICȚII DE PAS 

 
Cadeții vor folosi pasul maxim de 6,93 m (52x16) și vor folosi doar bicicleta standard de șosea în 
proba de contratimp individual. 

Juniorii vor folosi pasul maxim de 7,93 m (52x14) 

În proba de contratimp individual, lungimea maximă a ghidonului este de 75 cm. 

 

6. ALTE PREVEDERI 

 

Plecarile și sosirile in probele de fond au loc în Municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, iar proba 

se încheie la sosirea ultimului participant.  

Festivitatea de premiere se va face dupa fiecare serie. 

Organizatorul poate refuza participarea, la concurs, a sportivului a carui prezenta ar putea aduce 

atingere imaginii sau reputatiei organizatorului ori evenimentului. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentului regulament. 

Cronometrarea se va face cu sistem electronic. 

 

http://faeragclub.ro/


 

  

 

7.  OPRIREA / RETRAGEREA 

    

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri din competitie un participant în următoarele cazuri: 
       - Sportivul s-a accidentat şi starea sa nu-i mai permite să continue, 
       - Sportivul este observat de către un organizator fără numărul de participare, 

       - Abaterea de la traseu, taierea curbelor prin urcare pe trotuar, 

       - Abandonarea de echipament, ambalaje sau orice alte resturi pe traseu, 

       - Comportament nesportiv faţă de ceilalţi participanti sau conduita necorespunzatoare faţă de 
oficiali, public, organizator, 

        - Nerespectarea indicaţiilor exprese ale organizatorului sau ale reprezentanţilor acestuia, 

  Orice participant care abandoneaza  va anunţa  organizatorul si va preda numerele de identificare 

celui mai apropiat comisar de cursă.  
                                        

8.  MĂSURI DE SIGURANŢĂ  

     

Sportivii participă la acest concurs pe proprie răspundere, cu respectarea legislatiei rutiere  in vigoare, 

a regulamentului UCI si regulamentului FRC, fapt atestat de declaraţia care este parte integrantă in 
procedura  de înscriere.  

Conducatorii auto ai masinilor  tehnice vor respecta legislatia rutiera in vigoare. 

Caravana va fi insotita de un autovehicol de ambulanța, cu medic, autovehicul de deshidere/inchidere a 

cursei, motociclisti. 

La intersectiile cu viraj la stânga, intersecțiile semaforizate si sensurile giratorii prioritatea 

competitorilor va fi asigurata de agenti ai politiei rutiere nationale. 

De-a lungul traseului sunt pozitionati voluntari, instruiti să anunţe orice problemă de sănătate apărută 
la un sportiv. La start/sosire exista un punct sanitar cu personal specializat în acordarea primului 

ajutor. Serviciul medical in cazul accidentelor majore este asigurat de Spitalul Judetean de Urgenta 

Deva. 

In caz de forta majora organizatorul poate modifica traseul, amana sau opri competitia. 

  

9.   CAZARE RECOMANDATĂ 

    

Hotel Sarmis   email: sarmis.deva@unita-turism.ro  

 

Rezervările se fac până în data de 13.08, orele 12:00 

      

10.   LISTA OFICIALILOR 

 

Delegatul FRC           Traian Goga 

Director de competitive       Robert Serestyen 0742 031 056; 

Responsabil cu securitatea   Vasile Camarasan 0771 677 110; 

Arbitru principal                   Mihail Opris; 

Secretar cursa                       Eszter Demeter 0745 8218 94; 

Ofiter de presa                      Marius Dragomir 0730 118 688. 

 

 

Clubul Sportiv Faerag  
Deva, Str. Cernei, Nr. 31 

Cod 330 074, Jud. Hunedoara 

Tel. 0722 928 538 

e-mail: faeragclub@yahoo.com 

facebook.com/groups/1548991148757698/ 

www.faeragclub.ro  
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