
 

 

IV. International Novak Cycling Academy Cup 
-contratimp- 

 

REGULAMENT 
 

Miercurea Ciuc, 11 Septembrie 2021 
 
 
 
 

 

IV. International Novak Cycling Academy Cup este o competiție dedicată sportivilor care dețin o 
licență validă și se încadrează în categoriile de vârstă Copii (D2-A), 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 06 Septembrie 2021: 
 

Nume 
 

Sex 
Anul nașterii 

(anul/luna/ziua) 
Categorie 

Cod de 
licență 

Echipă 
Contact 
(E-mail + 

tel.) 

… … … … … … … 
… 

… … … … … … … 
… 

… … … … … … … 
… 

 
Înscrierea este GRATUITĂ la această competiție! 

 

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 10 
Septembrie 2021 în Miercurea Ciuc, Park Hotel (Strada Szék 58A, Miercurea Ciuc 530201) la ora 
20:00. 
1. Proba de contratimp individual va avea loc Sâmbătă, 11 Septembrie 2020 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) 

 10:00 Start Copii D2 (5-6 ani)... 1 km 

10:10 Start Copii D1 (7-8 ani)... 2 km 

10:30 Start Copii C (9-10 ani)... 4 km 

11:10 Start Copii B (11-12 ani)... 9 km 

11:40: Start Copii A (13-14 ani)... 12 km 

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 D2. 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: 

 

Copii D2 - 5.13 m (5-6 ani); 

Copii D1 - 5.13 m (7-8 ani);  

Copii C - 5.43 m (9-10 ani); 

Copii B - 6.08 m (11-12 ani); 

Copii A - 6.48 m (13-14 ani); 

Cadet - 6.93 m (15-16 ani); 

Junior - 7.93 m (17-18 ani). 
*Pentru toate categoriile, regula raportului maxim de angrenaj se va aplica doar prin eliminarea pinioanelor și 

NU prin blocarea acestora. 

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/sex). Reprezentantul echipei va preciza la sedinta tehnica sportivii 
care vor fi urmăriți și de către cine anume vor fi urmăriți. 
 
Sportivii din categoria Copii și Cadeți nu vor putea folosi biciclete specifice de contratimp și roți 
lenticulare sau ghidon specific de contratimp. 
Juniorii va avea voie să folosească numai biciclete TT care corespund normelor UCI. 
Roțile trebuie să aibă jantă de maximum 35 mm înălțime, cu minimum 16 și maximum 40 spițe. 
Masurare a timpului se va face cu CIP de cronometrare. 
Ordinea de start la proba de CTI va fi emis de către arbitrii după ședința de technică în maxim 1 
oră. 



 

 

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 proba de contratimp la categoria Juniorii 
(11.09.2021, în jurul orei: 15:00). 
Premierea se va face pe categorii de vârstă.  
Fiecare probă (contratimp și fond) va fii premiat separat! 
Se vor acorda premii primelor trei concurenţi pe fiecare categorie de vârstă (băieţi şi fete) după 

cum urmează: 

Copii D2: 5-6 ani  ... diplome şi medalii  

Copii D1: 7-8 ani  ... diplome și medalii  

Copii C: 9-10 ani  ... diplome și medalii  

Copii B: 11-12 ani  ... diplome și medalii  

Copii A: 13-14 ani  ... diplome și medalii  

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:  

• Hotel Merkúr: http://www.hotelmerkur.ro/site/index.php?lng=2&m=1 (Tel. 0266-316 829) 

• Iulius Pension: https://www.juliuspension.ro/kapcsolat (Tel. 0266-311 160) 
 

 

Contact organizator: 
Dl. Szabolcs Sebestyén, Clubul Sportiv Intersport/  e-mail: cycling@novakgroup.ro 

http://www.hotelmerkur.ro/site/index.php?lng=2&m=1
https://www.juliuspension.ro/kapcsolat
mailto:cycling@novakgroup.ro


 

IV. International Novak Cycling Academy Cup  
 

-fond- 
 

REGULAMENT 
 

Miercurea Ciuc, 12 Septembrie 2021 
 
 

 

IV. International Novak Cycling Academy Cup  este o competiție dedicată sportivilor care dețin o 
licență validă și se încadrează în categoriile de vârstă Copii (D2-A), Cadet și Junior.  

Concursul este deschis tuturor sportivilor, băieți și fete, care au legitimație de ciclism (licență). 

Se concureze cu o bicicletă de șosea (cursieră) dacă fac parte din categoriile Juniori, Cadet, Copii A, 

B și C, care să respecte limita maximă a raportului angrenajului (pas). Pentru categoriile D2 și D1 se 

acceptă participarea și cu bicicletă de MTB (mountain-bike) care trebuie să respecte limita maximă 

a raportului conform punctului 2 a acestui regulament. 

 

 

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 06 Septembrie 2021: 
 

Nume 
 

Sex 
Anul nașterii 

(anul/luna/ziua) 
Categorie 

Cod de 
licență 

Echipă 
Contact  
(E-mail + 

tel.) 

… … … … … … … 

… … … … … … … 

 
Înscrierea este GRATUITĂ la această competiție! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cycling@novakgroup.ro


 

 
 
 
 

Traseul competiției 
 

 



 
Ședința tehnică, license-check și eliberarea numerelor de concurs va avea loc în data de 10 
Septembrie 2021 în Miercurea Ciuc, Park Hotel (Strada Szék 58A, Miercurea Ciuc 530201) la 
ora 20:00. 
1. Proba de fond va avea loc Duminică, 12 Septembrie 2021 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) 

 
10:05  Start Copii D1 (F): 7-8 ani  … 3.0 km (dus-întors) 

   Start Copii D2 (M+F): 5-6 ani   … 3.0 km (dus-întors) 

 

10:30  Start Copii C (F): 9-10 ani  … 4.0 km (dus-întors) 

   Start Copii D1 (M): 7-8 ani  … 4.0 km (dus-întors) 

 

11:00  Start Copii B (F): 11-12 ani           … 12 km (dus-întors) 

   Start Copii C  (M): 9-10 ani           … 12 km (dus-întors) 

 

13:00  Start Copii A (F): 13-14 ani          … 19.0  km (dus-întors) 

   Start Copii B (M): 11-12 ani          … 19.0  km (dus-întors) 

 

14:30  Start Cadet (F): 15-16 ani              … 38 km (dus-1 tur-întors)  

   Start Copii A (M): 13-14 ani          … 38 km (dus-1 tur-întors) 

 

16:30  Start Junior (F): 17-18 ani          … 64 km (dus-3 tur-întors) 

   Start Cadet (M): 15-16 ani          … 64 km (dus-3 tur-întors) 

 
- După sosire, în jurul orele 19:00 se va desfășura festivitatea de premiere a 

probele de contratimp și cele fond după care fiecare echipă va plece acasă. 

    

08:40 – 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: 

 

Copii D2 - 5.13 m (5-6 ani); 

Copii D1 - 5.13 m (7-8 ani);  

Copii C - 5.43 m (9-10 ani); 

Copii B - 6.08 m (11-12 ani); 

Copii A - 6.48 m (13-14 ani); 

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. 
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!) Nu va fii mașini neutral asigurat din partea organizatori. 
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 în următorul 

program: 

-13:30: Junior (M)+ Categoria D1, D2, C, B (F+M) 

-16:30: Categoria B (M)+ A (F+M)+ Cadet (F) 

-19:00: Junior (F)+ Cadet (M) 

 

Premierea se va face pe categorii de vârstă.  
Fiecare probă (contratimp și fond) va fii premiat separat! 
Se vor acorda premii primelor trei concurenţi pe fiecare categorie de vârstă (băieţi şi fete) 

după cum urmează: 

 

Copii D2: 5-6 ani  ... diplome şi medalii  

Copii D1: 7-8 ani  ... diplome și medalii  

Copii C: 9-10 ani  ... diplome și medalii  

Copii B: 11-12 ani  ... diplome și medalii  

Copii A: 13-14 ani  ... diplome și medalii  

Cadet: 15-16 ani  ... diplome și medalii  

Junior: 17-18 ani  ... diplome și 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:  

• Hotel Merkúr: http://www.hotelmerkur.ro/site/index.php?lng=2&m=1 (Tel. 0266-316 
829) 

• Iulius Pension: https://www.juliuspension.ro/kapcsolat (Tel. 0266-311 160) 

• Jakab Antal Ház (0741-258156) 
 
 

12. Spital:  
Spitalul Județean de Urgență, Strada Doctor Dénes László 2, Miercurea Ciuc 
530173, Tel.: 0266-324 193 

 
13. Recomandări/cerințe COVID-19 
 

Se va respecta cu stricteţe Codul Rutier (Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Se vor 
respecta prevederile actelor normative în vigoare, după cum urmează: conform art. 1, 
punctele 3, respectiv 4, din Anexa nr. 3 a Hotărârii nr. 553/2020 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și 

http://www.hotelmerkur.ro/site/index.php?lng=2&m=1
https://www.juliuspension.ro/kapcsolat


 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19: 
 Competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer 
liber se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condițiile stabilite 
prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în 
temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare (a 
se vedea mai jos condițiile prevăzute de ordin);  În condițiile pct. 2, se permite 
desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a 
activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile 
de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de 
distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană. În 
conformitate cu punctul 9 al art. 1 – Anexa 3 a Hotărârii nr. 553/2020 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, 
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:  
 Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor 
care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, 
respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și 
alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al 
ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, 
apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. REGULILE PENTRU 
DESFĂŞURAREA COMPETIŢIILOR ÎN CAZUL SPORTURILOR INDIVIDUALE ÎN AER 
LIBER (vezi punctul C. al Anexei nr. 2) sunt următoarele:  
1. Măsuri cu caracter general  Reluarea competiției în cazul sporturilor individuale 
practicate în aer liber nu se poate face înainte ca sportivii să treacă prin perioada de 
antrenament necesară pentru acomodarea lor la regimul de efort și pentru prevenirea 
accidentărilor grave în timpul competiției;  Fiecare structură sportivă implicată în 
organizarea sau desfășurarea unei competiții sportive asigură o persoană de contact 
responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării protocoalelor stabilite;  Trebuie să 
participe la organizarea și desfășurarea competițiilor doar persoanele a căror prezență, 
este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuși unui 
potential risc de infectare;  Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în 
asigurarea sănătății și securității în  muncă pe parcursul întregii competiții sportive.  
2. Măsuri pentru organizatorii evenimentului sportiv  
a. În pregătirea evenimentului:  Asigurarea echipamentului de protecție (mască, 
mănuși) pentru întreg personalul implicat în organizarea competiției;  Asigurarea 
măsurilor de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate / autorizate la intrarea în 
spațiul destinat evenimentului pentru toți participanții;  Atenționarea în toate spațiile 
folosite de competitori prin anunțuri scrise/postere informative plasate la loc vizibil 
privind regulile de igienă a mâinilor și igiena respiratorie, practicarea responsabilității 
sociale prin distanțarea socială și monitorizarea propriei stări de sănătate;  La locul 
organizării evenimentului sportiv, personalul medical efectuează termometrizarea digital 
a persoanelor implicate în desfășurarea competiției (sportivi, arbitri, antrenori, voluntari 
etc). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, aceasta se raportează către 
medicul coordonator al 4 competiției respective în vederea izolării cazului suspect, cu 
anunțarea imediată a Direcției de Sănătate Publică și a celorlalte autorități competente;  
Dotarea cu echipament de protecție (mănuși, halate, măști) a personalului medical 
angajat, a personalului de curățenie, a personalului care manipulează articole sportive, 
prosoape etc. (în cazul în care nu se pot folosi articole de unică folosință), a 
personalului de securitate și pază etc.;  Asigurarea dezinfecției periodice a elementelor 
folosite de mai multe persoane (de ex. mânerele ușilor, balustradele, recepția, podelele 



 
etc.) cu substanțe biocide avizate / autorizate în acest scop;  Amplasarea în grupul 
sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu soluții dezinfectante, precum și a 
prosoapelor igienice de unică folosință (din hârtie);  Pentru uscarea mâinilor, se vor 
folosi șervețele de hârtie;  Dezinfecția periodică a grupurilor sanitare cu produse biocide 
avizate / autorizate. b. În timpul evenimentului:  Interzicerea accesului spectatorilor la 
competiții pe perioada epidemiei de COVID-19;  Toți participanții (sportivi, antrenori, 
arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanți ai presei etc.) trebuie să fie supuși unui triaj 
epidemiologic și trecuți pe o listă nominală, pentru a facilita o eventuală anchetă 
epidemiologică;  Serviciul de prim ajutor și alte servicii medicale, inclusiv triajul 
epidemiologic al competitorilor, trebuie să fie efectuat de către personal calificat;  
Asigurarea a câte unei sticle cu apă potabilă precum și a unui set individual de protecție 
pentru fiecare sportiv în parte, care să cuprindă măști medicale, batiste de unică 
folosință, șervețele pentru igiena mâinilor, gel dezinfectant, pahar de unică folosință 
etc.;  Asigurarea îndepărtării hainelor purtate de către participanți prin depozitarea lor în 
saci biodegradabili amplasați în coșuri marcate vizibil cu inscripția „obiecte pentru 
dezinfecție”;  Organizatorii trebuie să se asigure că pentru toți participanții sunt create 
condițiile pentru a putea respecta distanța socială de 2 metri dacă nu sunt folosite 
echipamente de protecție care limitează posibilitatea răspândirii Sars-COV-2. 3. Măsuri 
pentru participanții la eveniment a. Înainte de eveniment  Toți participanții (sportivi, 
voluntari, oficiali, etc) trebuie să-și monitorizeze starea de sănătate și să respecte cu 
strictețe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena 
mâinilor, distanțarea socială, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea 
igienei respiratorii și respectarea recomandărilor de a rămâne acasă și de a solicita 
asistență medicală, dacă există simptome specifice bolii.  Sosirea participanților în 
locația unde va avea loc competiția sportivă trebuie să se facă astfel: 
  Transportul interurban către locația unde va avea loc competiția sportivă se va face cu 
autobuze/microbuze proprii sau rezervate în acest scop și folosite exclusiv pentru 
participanți, sau cu mașina individuală. Se vor respecta reglementările Ordinului 
ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor și al ministrului sănătății nr. 
984/829/2020 (abrogat succesiv prin Ordinele 988 și 1082/2020) privind măsurile 
pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARSCoV-2 și pentru asigurarea 
desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul transporturilor, pe 
perioada stării de alertă (Anexa 2, MĂSURI ȘI REGULI care se impun a fi 
implementate în domeniul transportului rutier de persoane, pe perioada stării de alertă, 
pentru prevenirea răspândirii COVID-19);  Pentru transportul intraurban, este 
recomandată sosirea individuală a participanților cu mașina personală sau cu 
autocarul/microbuzul închiriat în regim de uz exclusiv;  Este recomandat ca participanții 
să ajungă la momente diferite la locul de desfășurare a competiției, pentru a evita 
aglomerarea de persoane în anumite puncte. În funcție de infrastructura locației, este 
recomandat să fie folosite căi diferite către punctul de desfășurare a competiției;   În 
cazul în care participanții la competiție sunt obligați să călătorească în afara localității 
unde locuiesc, cazarea lor se va face respectând Ordinul ministrului economiei, 
energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății nr. 1731/832/2020 privind 
măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 și pentru 
asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul 
economiei, pe durata stării de alertă (Anexa nr. 3, RECOMANDĂRI privind funcționarea 
structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare). b. În timpul derulării și după 
derularea evenimentului  Participanții trebuie să păstreze distanța socială de minim 2 m 
între persoane sau cel puțin 7 mp pentru o persoană de fiecare dată când nu sunt 
folosite echipamente de protecție care limitează posibilitatea răspândirii Sars-COV-2;  
Participanții trebuie să respecte regulile de igienă (ex. folosirea unei batiste de unică 



 
folosință, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, 
sticle cu apă și alte articole personale între competitori, interzicerea folosirii dușului sau 
a saunei, evitarea contactului fizic – strângeri de mână, îmbrățișări la sfârșitul 
evenimentului). c. Măsuri care trebuie respectate de reprezentanții presei  Toți 
reprezentanții presei care asistă la competiție trebuie să declare că sunt de acord să 
respecte  normele de igienă, să se supună examenelor medicale și să respecte 
distanța socială de cel puțin 2 metri.  Conferințele de presă se pot organiza exclusiv on-
line. Declarațiile de presă vor fi oferite reporterilor doar individual, păstrând distanța de 
siguranță.  Acolo unde nu este posibilă reducerea aglomerării camerelor de luat vederi 
în alt fel, organizatorul competiției va instala pereți despărțitori din plexiglas. Proceduri 
în eventualitatea depistării unui caz suspect de COVID-19  Se va amenaja in toate 
locațiile unde se desfășoară competiții sportive un spațiu de izolare pentru cel puțin o 
persoană cu simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilată, să nu comunice cu 
alte incinte sau spații definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la 
competiție, orice persoană care prezintă simptome până la un consult de 
specialitate/testare/evacuare. Se anunță imediat eventualul caz suspect către 
personalul medical aflat la locul competiției și se informează obligatoriu Direcția de 
Sănătate Publică locală si serviciul de urgențe 112. Această încăpere este folosită doar 
pentru o astfel de situație. Proceduri în eventualitatea apariției unui focar de infecție pe 
perioada competiției  Organizatorii competiției vor întrerupe competiția în cazul în care 
se descoperă cel puțin un caz de infecție, până la finalizarea anchetei epidemiologice. 
În conformitate cu art. 8. din Ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al 
ministrului sănătății (nr. 667 / 07/07.2020, respectiv nr. 1236 / 07.07.2020):  În cazul 
sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la competiții se 
face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal. 
 
Contact organizator: 
Dl. Szabolcs Sebestyén,  e-mail: cycling@novakgroup.ro, Tel.: +4 0742-473 472 
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