PROCEDURA DE ÎNSCRIERE A COMPETIȚIILOR ÎN CALENDARUL FEDERA ȚIEI ROMÂNE
DE CICLISM 2021
Înscrierea în calendarul Federației Române de Ciclism 2021 prin completarea corectă a formularului specific.

Înscrierea competițiilor în calendarul competițional național 2021 se va desfășura după următoarea
cronologie și cu următoarele norme financiare:

Între 9 Noiembrie 2020 și 20 Decembrie 2020, înscrierea în calendar a competiției/competițiilor va
costa 300 de lei/eveniment, doar inscrierile trimise in acest interval fiind luate in considerare
pentru candidaturile la gazduirea unei etape de Cupa Romaniei sau Campionat National.
Dupa data de 21 decembrie 2020 , înscrierea în calendar a competiției/competițiilor va costa 300 de
lei/eveniment, dar fara a mai fi posibila candidatura la gazduirea unei etape de Cupa a Romaniei sau
Campionat National.
Pentru înscrierea competițiilor destinate exclusiv categoriilor de Copii, Cadeți și Juniori, indiferent
de disciplină sau moment, taxa unică de înscriere este de 50 de lei.
Taxa de adaugare nume suplimentar pe langa denumirea oficiala cu care este inregistrat
clubul/membrul, conform art.47 din Regulamentul de Ordine Interioara al FRC este de 200 lei.

Prin completarea prezentului formular, organizatorul ia la cunoștință și se obligă să respecte
următoarele prevederi:
Respectarea categoriilor este obligatorie. Decizia se poate consulta AICI 
https://www.federatiadeciclism.ro/modificare-categorii-de-concurs-in-regula mentul-fr-ciclism/
Fiecare formular va avea atasat ghidul tehnic al competitiei (exemplu de ghid tehnic link
http://www.federatiadeciclism.ro/site/wpcontent/uploads/2016/01/model_ghid_tehnic_competitii_sosea_frc.pdfsau
https://www.federatiadeciclism .ro/wp-content/uploads/2018/10/MODEL-GHID-TE HNIC.pdf ), iar
concordanța acestui documentt cu regulamentele FRC și UCI va reprezenta criteriul de acceptare în
calendarul national.
Fiecare aplicant va trebui sa achite, prin ordin de plată sau in numerar, la sediul FRC, taxa de
înscriere in calendar, conform normelor financiare publicate pe www.federatiadeciclism.ro

Competiția va fi inclusă în calendar de către FRC, numai în urma validării ghid ului tehnic și dupa
confirmarea plății taxei.
Publicarea în calendarul FRC atestă și existența avizului favorabil pentru desfășurarea cursei.
Prin completarea si transmiterea prezentei cereri la adresa de e-mail office@federatiadeciclism.ro,
organizatorul își asumă raspunderea pentru:
o Orice incident sau accident care ar putea surveni pe parcursul evenimentului sau in
perioada de pregătire a acestuia, indiferent de pagubele cauzate;
o Obținerea aprobărilor necesare de la oficialitățile locale, Direcția Poliției Rutiere,
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Jandarmeria Româna,
Poliția Locală sau alte aprobări necesare;
o Asigurarea serviciului medical pe toata durata competiției, conform prevederilor legale;
o Siguranța concurenților pe traseu si in zona de start/finish;
o Întocmirea și avizarea de către instituțiile abilitate a planului de securitate și a planului în
caz de urgență.
În vederea întocmirii Clasamentului Național, organizatorii sunt obligați să transmită în max. 24 de ore,
de la încheierea competiției, rezultatele acesteia, in formatul pus la dispoziție de către FRC, la adresa
office@federatiadeciclism.ro. Netrimiterea la timp a rezultatelor, atrage dupa sine aplicarea
sancțiunilor prevăzute de regulamentul de disciplină.
Organizatorii sunt obligați să respecte prevederile înscrise în Regulamentul Federației Române de
Ciclism (categorii de vârsta, distanțe trasee, semnalizări etc.).
Nu se vor înscrie în calendar competițiile ce se vor desfăsura în aceeași dată cu campionat/campionate
naționale din aceeași disciplină. În caz de suprapunere, prioritate va/vor avea
campionatul/campionatele naționale. Competiția care se suprapune cu acțiunile sportive amintite
anterior se va înscrie în calendar în data alternativă menționată în formular. Dacă și data alternativă se
suprapune cu campionat/campionate naționale, organizatorul va fi contactat în vederea alegerii unei
noi date. Procedura se aplică până la atribuirea unei date valide pentru competiție, până la epuizarea
datelor valide sau până la refuzul organizatorului de a mai înscrie competiția în calendar.

