CAMPIONATELE NAȚIONALE DE PISTĂ
05 – 07 NOIEMBRIE 2021
Plovdiv, Bulgaria
Campionatele Naționale de Pistă 2021 sunt o competiție organizată de Federația Română de
Ciclism, deschisă tuturor sportivilor de cetățenie română cu licență validă, denumită mai departe
“competiția”. Competiția se va desfășura sub regulamentul Uniunii Cicliste Internaționale în
perioada 05 - 07 noiembrie 2021, pe velodromul din localitatea Plovdiv, Bulgaria.
Înscrierea în competiție se va face prin completarea formularului special aflat pe site-ul
https://www.federatiadeciclism.ro de către cluburi, în care se va specifica numele
sportivului/sportivilor înscriși, categoria de concurs,precum și proba/probele la care se va concura.
Înscrierea se va trimite pe e-mail, la adresa office@federatiadeciclism.ro până la data de
miercuri, 01 noiembrie 2021, ora 14:00.
Președinte al juriului de arbitri va fi dl. Ciprian TOMAS.

Probele și categoriile sunt următoarele:
ELITE / Under 23 / Master , Masculin / Feminin
SPRINT PE ECHIPE (viteză olimpică) 3T
URMĂRIRE pe ECHIPE 4km
SPRINT
URMĂRIRE INDIVIDUALĂ 4km
CONTRATIMP 1km/500m
KEIRIN
CURSA pe PUNCTE *
SCRATCH *
TEMPO RACE *
ELIMINARE *
OMNIUM clasamentul de la Omnium se obtine din suma de la aceste *Curse. Cei înscriși trebuie să
participe la toate probele ca să apară în clasamentul general de OMNIUM).

JUNIORI , Masculin / Feminin
SPRINT PE ECHIPE (viteză olimpică) 3T
URMĂRIRE pe ECHIPE 3km
SPRINT
URMĂRIRE INDIVIDUALĂ 3km
CONTRATIMP 1km/500m
KEIRIN
CURSA pe PUNCTE *
SCRATCH *
TEMPO RACE *
ELIMINARE *
OMNIUM clasamentul de la Omnium se obtine din suma de la aceste *Curse. Cei înscriși trebuie să
participe la toate probele ca să apară în clasamentul general de OMNIUM).

CADETI , Masculin / Feminin
SPRINT PE ECHIPE (viteză olimpică) 3T
URMĂRIRE pe ECHIPE 2km
SPRINT
URMĂRIRE INDIVIDUALĂ 2km
CONTRATIMP 500m
KEIRIN
CURSA pe PUNCTE *
SCRATCH *
TEMPO RACE *
ELIMINARE *
OMNIUM clasamentul de la Omnium se obtine din suma de la aceste *Curse. Cei înscriși trebuie să
participe la toate probele ca să apară în clasamentul general de OMNIUM).
Categoria YOUTH A participă la categoria CADEȚI.
Pentru desfășurarea probelor individuale trebuie să existe minim 3 participanți, dacă nu se
întrunește această cerință participă la categoria imediat următoare (însă doar maxim o creștere de
categorie). Pentru desfășurarea probelor de grup (Cursa pe puncte, Keirin, Scratch, TempoRace,
Eliminare) trebuie să existe minim 6 participanți, dacă nu se întrunește această cerință participă la
categoria imediat următoare (însă doar maxim o creștere de categorie). Pentru desfășurarea probei de
Urmarire pe Echipe si Sprint pe Echipe trebuie să existe minim 3 echipe, dacă nu se întrunește această
cerință participă la categoria imediat următoare (însă doar maxim o creștere de categorie).
Sportivii din categoria CADEȚI și YOUTH A trebuie să aibă un pas maxim 6,93m, JUNIORI trebuie
să aibă un pas maxim 7,93m. Pasurile se vor verifica înaintea probei și/sau oricând decide juriul de
cursă în mod suplimentar.
Numerele de concurs vor fi puse la dispoziție de către organizator. Concurenții vor primi si cip
electronic de cronometrare.
Concurenții NU vor avea dreptul de a lua startul fără numerele de concurs.
Utilizarea caștii de protecție pe cap, legată este OBLIGATORIE pe toata durata de desfășurare a
competiției. Lipsa căștii de protecție atrage descalificarea participantului.
Ghidonului de contratimp, echipamentul și bicicleta trebuie să se încadreze în specificațiile
regulamentului UCI.

Programul este următorul:
01.11.2021
- Ora 14:00, Inchiderea înscrierilor, office@federatiadeciclism.ro
04.11.2021
- Ora 17:00, deschidere confirmarea înscrierilor (Controlul licentelor)
Ora 19:30, închidere confirmare înscrieri
- Ora 19:45, ședință tehnică
05.11.2021
- Ora 08:00, start competiție
-

Programul detaliat al competiției se poate consulta în Anexa 1 al prezentului Regulament. (se va
afisa anexa 1 in data de 03.11.2021).

Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare, din punct de vedere
fizic/medical. Recomandam participanților efectuarea unui control medical de specialitate anterior
participării la competiție.
Organizatorul și partenerii acestuia nu sunt și nu vor fi responsabili pentru orice eveniment sau acțiune
care are ca efect: distrugerea sau pierderea oricăror bunuri sau obiecte personale ale oricărui participant
în timpul și ca urmare a desfășurării evenimentului; prejudicii, pagube, indiferent de natura acestora, sau
orice pierderi materiale, suferite de către oricare participant în timpul și ca urmare a desfășurării
evenimentului;
Organizatorul și partenerii evenimentului nu pot fi făcuți răspunzători de nicio daună rezultată în urma
participării voluntare la concurs – defecțiuni de orice natură apărute la bicicleta, probleme
fizice/medicale, râniri sau orice vătămare corporala, invaliditate sau deces.
Eventualii susținători ai participanților (membri de familie, prieteni) pot rămâne în vecinătatea pistei,
dar în afara ei.
Având în vedere situația oferită de Covid-19, fiecare trebuie să se informeze oficial legat de
condițiile de pandemie. Participantii / Oficialii trebuie sa aiba dovada (Vaccin si Test PCR valabil ) pentru
a participa la concurs.
Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter
personal. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal
ale participanților la prezenta Competiție si sa le utilizeze conform prezentului Regulament.
Prin înscrierea la eveniment, participanții își dau acordul organizatorului și partenerilor acestuia să
folosească imagini (fotografii, filme, statistici) din timpul desfășurării evenimentului și în legătură cu
evenimentul, în scopul promovării evenimentului și a activităților acestuia.
Penalizările se vor aplica conform regulamentului UCI.
Regulamentului UCI va guverna aceasta competitie.
Prezentul regulament se poate modifica fără anunțarea prealabilă a participanților sau oricărei
persoane.

Intocmit de:
Alexandru Ciocan – Presedinte

Stefan Laibner – Vicepresedinte

Sabin Andoniu – Arbitru

