
 

REGULAMENT CUPA MĂRII NEGRE, Ediţia 2021 

 
I.ORGANIZARE  

 

1. Competiţia este organizată de Clubul Judeţean de Ciclism Constanţa. Se vor aplica Regulamentele 
Uniunii Cicliste Internaţionale şi ale Federaţiei Române de Ciclism, precum şi prevederile 
prezentului Regulament. Concursul se va desfasura in Municipiul Constanţa. Competiţia se va 
desfăşura într-un număr de 3 etape, astfel:  
-Etapa 1 – în data de 08-05-2021, la CONSTANTA ;  

-Etapa 2 - în data de 15-05-2021, la CONSTANTA;  

-Etapa 3 - în data de 01-06-2021, la TECHIRGHIOL;  

 

II.PARTICIPANŢI  
 

1.Au dreptul de a participa:  

-orice sportiv licentiat al Federatiei Romane de Ciclism sau de alta federaţie naţională cu vârsta 
maximă de 14 ani;  
‐orice sportivi amatori şi copii cu vârsta maximă de 14 ani  

Vârsta maximă pentru sportivi se va considera îndeplinită, conform anului de nastere. 

Numărul maxim de participanți este de 176.  
CATEGORII CONFORM UCI: 

Copii A - 2007-2008 

Copii B - 2009-2010 

Copii C - 2011-2012 

Copii D1 - 2013-2014 

Copii D2 - 2015-2016 

2.Participarea sportivilor amatori și a copiilor se face pe propria răspundere din punct de vedere 
medical a acestora. Fiecare participant este responsabil de pregătirea fizica, psihica cât si pentru 
aptitudinile necesare participarii la o competiție. Pentru sportivii amatori minori și pentru copii 
este necesar acordul părinților. Totodata, participantii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru 
funcționalitatea bicicletei şi a echipamentului tehnic utilizat, precum şi pentru eventualele 
incidente de orice natură apărute premergător, în timpul şi după încheierea cursei, la locurile de 
start/finish sau pe traseu.  

Se recomanda participanților un control medical preventiv anterior participarii la competiție.  
 

III.CLASAMENTE  

 

1.Pentru fiecare dintre cele 3 etape se vor întocmi următoarele clasamente:  
-clasament băieţi 05 – 06 ani;  

-clasament băieţi 07 – 08 ani;  

-clasament băieţi 09 – 10 ani;  

-clasament băieţi 11 – 12 ani;  

-clasament băieţi 13 – 14 ani;  

-clasament fete    05 – 06 ani;  



-clasament  fete   07 – 08 ani;  

-clasament fete    09 – 10 ani;  

-clasament fete    11 – 12 ani;  

-clasament fete    13 – 14 ani;  

2.La sfârşitul celor 3 etape, se vor întocmi clasamentele generale pe puncte, pentru fiecare 
categorie de vârstă dintre cele enumerate anterior. Punctele se alocă în funcţie de locul ocupat de 
un sportiv în etapă, astfel:  
-Locul I – 10 puncte;  

-Locul II – 8 puncte;  

-Locul III – 6 puncte;  

-Locul IV – 4 puncte;  

-Locul V – 2 puncte;   

 

Pentru a figura în clasamentul general al Cupei Mării Negre, fiecare sportiv trebuie să ia startul la 
toate etapele.  

3.Clasamentele de etapă se vor întocmi în ordinea trecerii liniei de sosire, după parcurgerea 
întregului traseu al competiţiei. Traseele şi distanţele aferente fiecărei categorii, pentru fiecare 
dintre cele 3 etape vor fi anunţate la locul competiţiei, la briefing-ul premergător startului.  
4.În cazul în care, la oricare categorie de vârstă dintre cele enumerate anterior,nu vor fi prezenţi 
la start un număr minim de 5 sportivi, atunci sportivii care s-au înscris la acea categorie vor putea 

lua startul şi vor concura în categoria de vârstă imediat superioară.  
5.Se va proceda la un briefing la linia de start, înainte de startul în fiecare etapă. Prin efectul 
înscrierii şi al semnării declaraţiei pe propria răspundere, fiecare sportiv amator atestă faptul că şi-a 

însuşit prevederile prezentul Regulament de concurs şi le va respecta ca atare.  
 

IV.INSCRIERI  

 

1.Doritorii se pot înscrie accesand lincul(   https://register.42km.ro/events?name=cupa+marii 

   ) sau la  locul de desfăşurare a fiecărei etape. Secretariatul se deschide cu 90 de minute înainte de 
start. Participanţii vor completa obligatoriu un formular de înscriere. Taxa de concurs este stabilită 
la 30 Ron pentru fiecare etapă, sau la 70: RON pentru toate etapele.  
 

V.RESPONSABILITATI  

 

Toti membrii si participanti la competitie vor respecta obligatoriu regulamentul specific de concurs 

şi indicaţiile oficialilor. Organizatorul nu-si asuma nici o raspundere pentru incidente si accidente de 

persoane.  

De asemenea orice contraventie sau infractiune comisa de participantii la competitie nu intra in 

responsabilitatea organizatorilor si colaboratorilor acestora.  

 

VI. ABANDONUL  

 

In caz de abandon, alergatorii trebuie sa se deplaseze către locul de start/sosire şi să predea 
numerele de concurs la masa de arbitraj.  

 

https://register.42km.ro/events?name=cupa+marii


 

VII.RECLAMATII  

 

Toate reclamatiile sau contestatiile privind în mod strict faptele din cursã trebuie sa fie examinate 

de catre juriul de concurs. Nici o reclamatie nu va fi analizata, daca nu este prezentata in scris, si 

însoţită de o cautiune de 100 RON. Aceasta cautiune va fi restituita daca reclamatia este fondata.  
Reclamatiile trebuie facute juriului de concurs în urmatoarele termene:  

-asupra clasamentelor cel mai tarziu dupa 30 de minute de la publicarea clasamentelor;  

-asupra neregularitatilor în cursă, cel mai tarziu dupa 20 de minute de la sosire.  
 

VIII.PURTAREA CASTII DE PROTECTIE  

 

In timpul competitiei toti ciclistii sunt obligati sa poarte casca de protectie. La startul competitiei 

nici un ciclist nu este admis fara sa poarte casca de protectie. 

 

IX.ASISTENTA MEDICALA  

 

 Medicul cursei este la dispozitia tuturor participantilor de la operatiile preliminare pana la sfarsitul 

cursei.  

 

X.CEREMONIA OFICIALA  

 

Festivitatea de premiere se va organiza la sfârşitul fiecărei etape, în imediata apropiere a punctului 
de start/sosire. Se vor acorda pentru fiecare etapa :medalii, diplome şi pentru clasamentul general 
Cupe, diplome si premii.  

 

XI.DISPOZITII FINALE  

 

In cazul de detalii nementionate in acest regulament, dispozitiile fac referire la regulamentul UCI si 

al Federatiei Romane de Ciclism si legislatia din Romania.  

Se vor respecta prevederile legii 55/15mai 2020 si modificarile ulterioare ,a 

H.G.nr.782/1.432/2020, cu privire la masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor 

pandemiei de COVIT-19, precum si a Ordinului nr.780/1.432/2020 pentru aprobarea 

regulamentelor ce se impun ,in vederea practicarii sportului in aer liber.  

 

Organizatorul îşi rezervă dreptulde a aduce odificări prezentului regulament.  
- domnul Victor Bănescu – +40 741 939 353 

 

PROGRAM  pentru cele doua etape: 

 
ORA 8:30 - Sedinta tehnica 

ORA 9.00 – Start inscrieri 

START: 



10.00 – copii 5-6 ani , pauza intre serii (baieti si fete)- 1 tur  

10.40- 7-8 ani ( pauza intre baieti si fete)-3 tur  

12.20 – 9-10 ani (pauza intre baieti si fete) -7 tururi  

13.10 - 11-12 ani (pauza intre baieti si fete) – 15 tururi  

14.00 - 13-14 ani (pauza intre baieti si fete) – 20 tururi  

15.30 FESTIVITATE DE PREMIERE  

SE VOR ACORDA PUNCTE PENTRU CLASAMENTUL GENERAL,DIPLOME SI MEDALII. 

In functie de posibilitati se vor acorda si premii.  

INFORMATII: 

I TUR are 1100 m – start str. JEAN CONSTANTIN- sens giratoriu – stg. Str. ILARION CIOBANU- dr. 

st. PUBLICIST CONSTANTIN N- sens giratoriu – se coboara pe str. PUBLICIST CONSTANTIN N- sens 

giratoriu – str. JEAN CONSTANTIN – sosire. 

Zona START: Strada Constantin N. Sarry 19, Constanța 900001 (Santa Maria Bay Residence). 
 


