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1. DISPO)IȚII GENERALE 

 
1.1 Prezentul regulament va respecta prevederile statutului și regula e tului de ordi e i terioară al FRC și 

regulamentul UCI. 
1.2 Regulamentul se apli ă ramurilor de ciclism șosea și pistă și se o pletează cu regulamentele specifice 

fie ărei ramuri. 
1.3 Regle e tările tehnice se apli ă ambelor sexe, afară de situațiile u de e istă prevederi lar spe ifi ate. 
1.4 Consiliul de Ad i istrație al FRC poate, în exercitarea o pete ței o ferită prin statutul FRC, modifica sau 

lua orice ăsuri pe care le o sideră adecvate în interesul o petițiilor autorizate, în o orda ță cu 
prevederile regulamentului UCI. 

1.5 Toți e rii FRC și parti ipa ții la o petițiile avizate î  aza a estui regula e t au o ligația de a 
u oaște preze tul regula e t. Ne u oașterea a estuia de ătre e ri u poate fi i vo ată, în niciun 
o e t, a s uză sau a otiv de e o erare sau de eapli are a sa țiu ilor. 

1.6 Toate persoa ele are o urează la u a sau ai ulte di tre o petițiile autorizate în temeiul 
preze tului Regula e t fa  a est lu ru pe propria răspu dere, i difere t da ă su t sau u sportivi sau 

e rii teh i i li e țiati de ătre FRC ori au ori e altă alitate. Ni i FRC și i i vreu  repreze ta t al 
a esteia u poate fi fă ut resposa il pe tru vătă are, distrugere sau ori are alt prejudi iu suferit de u  
o ure t la o o petiție sau pe tru pagu e sau prejudi ii are se pot provo a de diferite persoa e. 

2. DEFINIȚII 
 
2.1 În acest regulament, precum și în cursele autorizate în baza acestui regulament, ur ătorii termeni, în cazul 

în care contextul o admite, au ur ătoarele  se ifi ații: 
 SUţSTANȚE INTERZISE – oricare dintre categoriile de substanțe și metode de dopaj 

incluse în lista su sta țelor și a metodelor interzise adoptate și publicate de ătre 
ANAD, WADA și UCI și e țio ate în regulamentele anti-doping al FRC. 

 CIRCUIT - ursă in circuit motorsport sau aerodrom scos din uz ori șosea pu li ă cu 
ir ulația oprită sau restri țio ată. 

 A CONCURA – a lua parte sau a participa la un eveniment sau o petiție, reglementat 
de prezentul Regulament. 

 CONCURENT - un sportiv înscris pentru orice eveniment autorizat care va respecta 
prezentul Regulament și regulamentul specific al o petiției. Se o sideră a fi 
concurent din momentul în care se ează foaia de participare pâ ă la sfârșitul 
reuniunii. 

 CURSE PENTRU PERSOANE CU DI)AţILITĂȚI - o ursă care are loc pe soșelele publice, 
deschise sau închise, la care participa persoane cu diza ilități, în fu ție de categoria de 
dizabilitate. 

 CURSĂ DESCHISĂ SAU – OPEN – o ursă sau u  eve i e t des his ori ărui e ru 
li e țiat de u  lu  afiliat sau i dividual. 

 CICLIST – Ori e o ure t are parti ipă la o ursă i listă sau a tivități o e e și este 
li e țiat la u  lu  afiliat FRC sau de ătre FRC. 

 CUPA FRC – o serie de o pețiții u u  i i u  de trei și a i u  opt urse , î  
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are sta ilirea lasa e tului i dividual și/sau a ordarea de pre ii, sau a ele, este 
deter i ată de u ărul total de pu te a u ulate pe par ursul tuturor etapelor. 
Dreptul de orga izare, u e, i agi e, pre u  și alte drepturi aparți  î  totalitate FRC 
și ori e de izie privi d a estea se va supu e apro ării Co siliului de Ad i istrație 

 CURSĂ PE ŞOSEA – o o petiție sau ai ulte o petiții pe soșele pu li e, fie 
deschise, fie închise parti ipa ților la trafi ul rutier alții de ât parti ipa ții î s riși î  
o petiție și repreze ta ții a estora . Toate a este o petiții tre uie să fie o for e 
u prevederile preze tului Regula e t, regula e tul UCI și prevederilor legale u 

privire la ir ulația pe dru urile pu li e î  vigoare. 
 R .T. N. – A reviere pe tru Regula e t Teh i  Națio al 
 ACORD DE TRANSFER - î s risul se at și șta pilat de lu , pri  are este de a ord u 

încetarea contractului cu un sportiv. 

 PISTĂ – o stru ție de for ă ovală de diferite lu gi i: , ,  de etri sau alte 
di e siu i  o struit pe tru urse de i lis . Suprafața poate fi di  eto , asfalt sau 
le , di e siu ile fii d î  o for itate u re o a dările a tuale ale UCI. Deplasarea 
se va face într-o dire ție i versă a elor de easor i . 

3. BICICLETA 

 

3.1 Ur ătoarele i i lete su t per ise î  o petițiile desfășurate î  aza preze tului RTN. Î  fie are az, 
î treaga forță otri e tre uie să fie produsă de sportiv: 

3.1.1 ţi i leta este vehi ulul u două roți de dia etru egal,  u de roata di  față i pri ă dire ția. ţi i leta 
este pusă î  iș are de roata di  spate pri tr-u  siste  are upri de pedale și u  la t a țio at u 
picioarele, de un singur sportiv sau de doi sportivi. 

3.1.2 Bicicleta tandem - vehi ulul u două roți, de dia etru egal pe tru două persoa e, așezate u a dire t 
în spatele celeilalte. 

3.1.3 Bicicleta triciclu - a sa lul u trei roți de dia etru egal, pe tru u  si gur sportiv, avâ d toate roțile 
pe sol. Vor fi aplicate prevederile cap. XVI din regulamentul UCI. 

3.1.4 Toate bicicletele vor avea roțile fi ate de adru sau de fur ă, î  sigura ță, iar î  azul aieurilor, 
a estea vor fi lipite de roți. 

3.1.5 Petele de ghido  se o turează, u se a operă cu a dă. 
3.1.6 ţi i letele folosite pe tru ursele de pistă u tre uie să fie e hipate cu roata de pe spate pe liber, 

roți u siste  de eli erare rapidă, aripă, frâne sau accesorii similare cu ale bicicletelor de șosea. 

Sportivii u pot avea i iu  o ie t asupra lor sau pe i i letele  lor, are ar putea adea pe pistă. 
Aceștia nu pot purta sau folosi pe pistă telefoane mobile, player muzicale sau sistem de comunicare 

radio, orice dispozitiv electronic cu afișaj (de exemplu vitezometru sau PowerMeter). 

3.1.7 Bicicletele utilizate la șosea tre uie să fie e hipate u două frâ e i depe de te î  stare u ă de 
funcțio are, u a ete de frâ ă fi ate i e de ghido . 

3.1.8 În toate cursele de cadeți i i letele tre uie să respe te ur ătoarele eri te, roțile tre uie să ai ă 
ja tă de a i u  mm înălțime, cu minimum 16 și maximum de 40 de spițe. Spițele pot fi 

rotu de, aplatizate sau ovale, dar u tre uie să depășeas ă  î  lățime. Nu poate fi utilizat 

ghidon de contratimp. 

3.1.9 Pompele, anvelopele de schimb sau ciclocomputerele tre uie să fie fi ate i e. Toate alte 
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echipamente neesențiale tre uie să fie eli i ate. 

3.1.10 Î  azul se o stată ă un sportiv utilizează un echipament atașat pe bicicletă sau pe acesta și care, în 

opi ia ar itrului, prezi tă u  peri ol pe tru el sau pe tru alții, acesta va fi oprit să ia startul până nu 

sunt îndepărtate obiectele sau echipamentele periculoase. 

3.1.11 Este responsabilitatea concurentului și/sau a pări telui tutorelui sau a tre orului, î  azul sportivilor 
su   a i a se asigura ă i i leta sportivului este în stare de bună de funcționare și prezintă 

siguranță. 

 

3.2 Restri ții de pas - În toate competițiile de ju iori pasul folosit se li itează la a i  .  . La seniori 

restricția de pas u se apli ă.  
3.3 La toate concursurile, pasul adeților și al copiilor se limitează o for  ur ătorului ta el: 

 

CATEGORIE ȘOSEA PISTĂ  

 
CADEȚI 

6.93 

metri 

6.93 

metri 

 
COPII A 

6.45 

metri 

6.45 

metri 

 
COPII B 

6.05 

metri 

6.05 

metri 

 
COPII C 

5.40 metri 

pentru toate 
 
COPII D 

5.10 metri 

pentru toate 
 

3.4 Pe tru o ursurile î  are adeții sau ju iorii o urează la o ategorie mai are i ediat superioară , 
atu i sportivului i se va per ite să utilizeze pasul apli a il la a eastă ategorie de vârstă. 

3.5 Controlul pasului la cadeti și ju iori tre uie să fie efe tuat la toți sportivii înainte de start. Controlul pasului 
se poate face și dupa încheierea competiției. 

3.6 Alte aspecte tehnice privind bicicleta sunt completate cu prevederile din Anexa 1 conform cu prezentului 
Regulamentul.  

3.7 Aspe te teh i e u privire la e hipa e tul ha d le  sportivilor u diza ilități are u su t î  ăsură să 
foloseas ă o i i letă o ve țio ală di  auza severului ha di ap al e relor i ferioare su t 
regle e tate de ătre prevederile di  regula e tul UCI. 

4. LICENȚE 

 

4.1 Toți sportivii și ofi ialii aparți â d sau nu structurilor sportive afiliate FRC care solicită li e țe pe tru 
sportivi și are parti ipă la o petițiile are se desfășoară după prevederile preze tului Regulament sunt 
o ligați să posede o li e ță vala ilă pe a ul î  urs eli erată de FRC. 

4.2 Licențele se eli erează î  o for itate u prevederile di  Regulamentul Uniunii Cicliste Internaționale. 
4.3 Solicitarea licenței se face la fiecare început de an. Pentru sportivii licențiati în timpul sezonului 

competițional solicitarea licenței se va face cu cel puțin 7 zile înainte de prima competiție la care va 
participa. 
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4.4 Li e țele pe tru sportivii profesio iști/de perfor a ță se eli erează de FRC în următoarele condiții/pe baza 
ur ătoarelor do u e te : 

 Clubul care solicita li e ța să fie afiliat la FRC și să fie cu toate taxele achitate la zi 

 Cerere de li e ță o pletată, semnată și ștampilată de conducerea clubului afiliat (Anexa 3) 

 Viza medicală eliberată de un cabinet medical sportiv, în perioada de valabilitate 

 Asigurarea de accidente valabilă pe întreaga durată a perioadei pe tru are se soli ită 
li e țierea 

 Copie după actul de identitate cu domiciliul în România 

 Poză a solicitantului, în format electronic. 

 Pentru sportivii minori se va transmite o copie după certificatul de naștere și acordul 
părintelui/tutorelui legal. 

 Sportivii cu dizabilități vor atașa și certificatul medical care atestă problema medicala a acestuia 

 Achitarea taxei pentru li e ță, prevăzută în normele financiare 

 Copie dupa o tra tul de pregătire sportivă se at î tre sportiv și club (anexa) 
 

4.5 Li e țele pe tru sportivii a atori se eli erează de FRC î  ur ătoarele o diții/pe aza ur ătoarelor 
documente : 

 Completarea cererii de li e țiere a e a r. ; 
 Achitarea taxei de li e țiere o for  or elor fi a iare î  vigoare; 
 Prezentarea unei copii după a tul de ide titate; 
 Prezentarea vizei medicale eli erată de o u itate edi ală sportivă şi asigurarea de a ide te şi 

ter e persoa e a sportivului vala ilă el pu i  u   a , perioadă are să i ludă i tervalul 
pe tru are se eli erează li e ța;  

 Trimiterea unei poze în format digital; 

 Î  azul i orilor se va preze ta a ordul pări ilor sau al tutorelui legal; 
 

4.6 Ur ătoarele ategorii de li e țe se eli erează de ătre FRC:  
 Sportiv 

 Ma ager e hipă  
 Arbitru, arbitru sosire, arbitru moto  

 Masseur 

 Inspector Anti-Doping 

 Doctor 

 Mecanic 

 Sportiv cu dizabilități conform cu clasificarea din regulamentul UCI 

 Oficial FRC 

 Șofer 
 

4.7 O li e ță, alta de ât o li e ță te porară sau provizorie, e piră la data de  de e rie a a ului pe tru are 
se eli erează. 

4.8 Î  azul î  are u  titular de li e ță este suspe dat şi a eastă suspendare se extinde într-o perioadă are 
e esită o ouă li e ță, se eli erează o ouă li e ță după e perioada de suspe dare e piră. 

4.9 O li e ță poate fi refuzată sau retrasă di  otive edi ale, are ar putea afe ta apa itatea de a participa 
în siguranță la o petiții. Comisia respo sa ilă de li e țiere va prezenta astfel de probleme Consiliului de 
Administrație al FRC și/sau Comisiei Medicale. 

4.10 Li e ța de sportiv va fi e isă separat pe dis ipli ă, pe ategorie de vârstă și ategorie de dizabilitate a 
sportivului. 
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4.11 La Ca pio atele Națio ale pot parti ipa u ai sportivi li e țiați, i difere t de ivelul sportiv î  dis uție.  
4.12 Sportivii profesio iști/de perfor a ță li e țiați la u  lu  sportiv afiliat FRC, u pot parti ipa la 

concursuri de a atori, de ât î  situația î  are este orga izată și ategoria pe tru sportivi li e țiați 
profesio iști/de perfor a ță.  

4.13 Li e țele pe tru a atori se pot e ite la soli itarea u ei persoa e fizi e, aparți â d sau u u ei stru turi 
afliate, dar și di  partea u ei stru turi afiliate, ur â d a u ele respe tivei stru turi să figureze pe li e ță. 

5. CATEGORII DE VÂRSTĂ  

 

5.1 Pe tru parti iparea la o petiții di  ale darul ațio al și i ter ațio al, ategoriile de sportivi su t 
determinate de vârsta o ure tului, defi ită a fii d difere ța di tre a ul î  are se desfășoară o ursul și 
a ul așterii sportivului. Li e țele, are su t vala ile pe tru toate dis ipli ele, se eli erează pe tru 
următoarele ategorii după u  ur ează: 

 Copii și Cadeți : 
 Copii D1 – opii u vârsta î tre  și  a i i lusiv  

 Copii D2 – opii u vârsta î tre  și  a i i lusiv  

 Copii C – opii u vârsta î tre  și  a i i lusiv  

 Copii B – opii u vârsta î tre  și  a i i lusiv  

 Copii A – copii cu vârsta între 13 și 14 ani (inclusiv) 

 Cadeți - opii u vârsta î tre  și  a i i lusiv  

 

Notă: Î  ti p e ategoriile de ai sus pot fi grupate î  eve i e te, orga izatorii ar tre ui să fie o știe ți de 
ga a de a ilități a o ure ților di  ategoriile de opii. A est lucru poate fi realizat prin organizarea de 

eve i e te pe tru diferite grupe de vârstă, apa itate si ilară sau oferirea de pre ii spe iale pe tru diferite 
grupuri. Fetele pot o ura î  a elași eve i e t la ategoria de vârstă a ăieților. 

 Junior – este sportivul, de sex masculin sau feminin, li e țiat de u  lu  afiliat la FRC sau de o 
stru tură sportivă afiliată u ei federații ațio ale de i lis  afiliate UCI, u vârsta î tre  și  a i. 
Sportivii i ori u pot o ura fără a ordul pări telui sau tutorelui legal. Soli ita ii ju iori ai u ei 
li e e a uale tre uie să tri ită u  for ular u o si ă â tul pare tal, o pletat î  od 
orespu zător şi se at, la sediul FRC. La o e tul depu erii ererii de li e ă a uală, se area 
ererii de ătre pări te sau tutorelui tre uie să fie asistată de ătre u  repreze ta t al lu ului. 

 Senior – este sportivul, de sex masculin sau feminin, li e țiat de u  lu  afiliat la FRC sau de o 
stru tură sportivă afiliată u ei federații ațio ale de i lis  afiliate UCI, care are sau va avea vârsta 
de  a i sau peste î  a ul li e țierii. Mai departe, ategoria se iorilor este o pusă di  : 

 Under 23 - este sportivul, de sex masculin sau feminin, li e țiat de u  lu  afiliat la FRC 
sau de o stru tură sportivă afiliată u ei federații ațio ale de i lis  afiliate UCI, cu 
vârsta upri să î tre  și  de a i i lusiv. U  sportiv î registrat a e ru al u ei 
echipe UCI WorldTour sau al unei echipe UCI ProContinental nu este eligibil pentru a 
concura la categoria U23. În cazul sportivilor de sex feminin, organizatorul unei 
o petiții poate opta pe tru sta ilirea a estei ategorii de o urs, î  od e epțio al. 

 Elite - este sportivul, de sex masculin sau feminin, li e țiat de u  lu  afiliat la FRC sau 
de o stru tură sportivă afiliată u ei federații ațio ale de i lis  afiliate UCI, cu vârsta 
de  de a i sau ai ult. De regulă, sportivii de se  fe i i  su t î adrați î  a eastă 
ategorie da ă au vârsta de  a i sau ai ult. 

 Master - a eastă ategorie upri de sportivii cu vârsta de 30 ani sau mai mult care aleg acest statut. 
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Alegerea statutului de sportiv Master u poate fi fă ută de u  i list are aparți e u ei e hipe UCI 
WorldTour sau al unei echipe UCI ProContinental sau UCI Continental. Alegerea acestei categorii 
atrage după si e i luderea respe tivului o ure t î  o petiția sportivilor profesio iști, dar 
clasarea se va face în clasamentul separat rezervat sportivilor Master. Persoanele care au concurat 
pe tru li e ță Master u pot parti ipa la o petiții de a atori sau în cadrul categoriilor de amatori 
ale diverselor curse. 

 

Categorii de vârstă pe tru sportivii Master : 

 Master A: 30-34 ani  

 Master B: 35-39 ani  

 Master C: 40-44 ani  

 Master D: 45-49 ani  

 Master E: 50-54 ani  

 Master F: 55-59 ani  

 Master G: 60-64 ani  

 Master H: 65-69 ani 

 Master I: 70 + 
 

 Sportivi u diza ilități para i liști  - a eastă ategorie upri de sportivii u diferite defi ie țe, așa 
u  se spe ifi ă de ătre siste ul de lasifi are di  regula e tul UCI des rise în partea 16, capitolul 

IV. 
 Sportivi amatori – a eastă ategorie upri de persoa ele, de se  as uli  sau fe i i , are u au 

pra ti at i lis ul de perfor a ță sau u au ai avut o li e ță de i list profesio ist sau sportiv 
Master în ultimii doi ani anteriori anului în care face soli itarea de li e țiere a a ator e lusiv a ul 
î  are se soli ită li e ța . Li e ța de i list a ator per ite parti iparea doar la o petițiile de 
a atori sau la ategoriile de a atori ale diferitelor o petiții, o for  ategoriei de vârstă. 

 
Categorii de vârstă sportivi a atori : 

 15-18 ani, inclusiv 

 19-29 ani, inclusiv 

 30-39 ani, inclusiv 

 40-49 ani, inclusiv 

 50+ ani 
 

5.2 Ci lişti eligi ili pe tru ategoria Master și pe tru ategoriile u diza ilități pot parti ipa la alte o petiții în 
afara celor organizate pentru categoriile lor, numai cu acordul organizatorului. 

6. CLASIFICARE COMPETIȚIILOR 

 

6.1 Co petițiile pe șosea la care pot participa sportivi li e țiati, de sex masculin sau feminin, pentru Cadeți, 
Juniori, Under23, Elite, Master sau Amatori sunt ur ătoarele : 

 Fond 

 Contratimp individual/echipe 

 Circuit (criterium) 
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6.2 Co petițiile pe șosea pot fi de o zi sau pe etape, avâ d dista țele după u  ur ează:  
 

 

 

 

 *Dista ța poate fi odifi ată î  azul urselor di  ale darul WorldTour 

Dista țe urse de șosea pe etape* 

 

Categorie 
de 

vârstă/Se  
Junior U23 Elite** 

Masculin 

- Ma . k  dista ță 
medie a etapelor 

- Dista ță a i ă 
k /etapă 

- Ma . k  CTI etapă 
î treagă  

- Max. 15 km CTI (semi-
etapă  

- Max. 40km CTE 
etapă î treagă  

- Max. 25km CTE (semi-
etapă  

 

- Ma . k  dista ță 
medie a etapelor 

- Dista ță a i ă 
k /etapă 

- Ma . k  CTI etapă 
î treagă  

- Max. 15 km CTI (semi-
etapă  

- Ma . k  CTE etapă 
î treagă  

- Max. 35km CTE (semi-
etapă  

 

- Max. 180km 

dista ță 
medie a 

etapelor 

- Dista ță 
a i ă 

k /etapă 
- Max. 60km CTI 

- Max. 60km 

CTE 

 

Feminin 

- Ma . k  dista ță 
medie a etapelor 

- Dista ță a i ă 
k /etapă 

- Max. 15 km CTI 

- Max. 20km CTE 

 

- Ma . / k  dista ță edie a etapelor*** 

- Dista ță a i ă / k /etapă*** 
- Max. 40km CTI 

- Max. 50km CTE 

 

 

*Dista ța prologului u se pu e la so oteală  

**Vala il și pe tru ursele de WorldTour  

***Cea de-a doua valoare se apli ă urselor aparți â d ale darului UCI Wo e ’s WorldTour 

6.3 La o petițiile pe șosea pe tru a atori pot parti ipa u ai sportivi a atori, orga izate pe ategorii de 
vârsta sau sex.  

6.4 Co petițiile pe pistă velodro  pot fi orga izate pe tru sportivi li e țiat de u  lu  afiliat la FRC sau de o 
stru tură sportivă afiliată u ei federații ațio ale de i lis  afiliate UCI, la ur ătoarele ategorii: Se iori, 
Ju iori și Cadeți. Pro ele are pot fi orga izate su t: 

Dista țe urse de șosea de o zi 
Categorie de 
vârstă/Se  

Junior U23 Elite 

Masculin Max. 140km Max.  180km Max.  200km* 

Feminin Max.  80km Max.  140km Max.  140km 



8 
 

6.4.1 Seniori M/F: 200m lansat, sprint (viteză , .  u start de pe lo , ur ărire i dividuală 
. , ur ărire pe e hipe . , spri t pe e hipe viteză oli pi ă , keiri , Madiso , 

scratch, cursa pe puncte. 
6.4.2 Ju iori M/F:  la sat, spri t viteză , .  u start de pe lo , ur ărire i dividuală 

. , ur ărire pe e hipe, spri t pe e hipe viteză oli pi ă , keiri , Madiso , s rat h, 
cursa pe puncte. 

6.4.3 Cadeți M/F:  la sat, spri t viteză ,  u start de pe lo , ur ărire i dividuală 
. , ur ărire pe e hipe . , spri t pe e hipe viteză oli pi ă , keiri , Madiso , 

s rat h, ursă pe pu te. 
 

7. DREPTUL DE A CONCURA  

 

7.1 U  sportiv profesio ist/de perfor a ță, ro â  sau străi , poate parti ipa la o petițiile orga izate pe 
teritoriul Ro â iei u ai da ă deți e o li e ță vala ilă eli erată de FRC sau de o altă o federație ațio ală 
re u os ută de UCI. 

7.2 Înscrierea la o competiție se fa e î  s ris, de o du erea lu ului, și este tra s isă ătre organizator în 
ter e ul li ită spe ifi at de a esta î  regula e tul spe ifi  al o petiției. Pe î s riere se va tre e u ele 
î treg al sportivului, odul UCI și pro a la are parti ipa (unde este cazul). Organizatorul poate respinge orice 
înscriere, cu cel mult trei zile înainte de data de începere a concursului. Înscrierile vor fi prezentate juriului 
de arbitri. 

7.3 U  sportiv u poate fi î s ris la ai ulte o petiții are se desfășoară î  a eeași zi. 
7.4 U  sportiv de altă ațio alitate de ât ea ro â ă, care este li e țiat la u  lu  afiliat FRC, poate participa la 

o petițiile orga izate pe teritoriul Ro â iei u ai î  situația î  are a esta posedă o li e ță vala ilă, 
eli erată de federația ațio ală aparți â d țării u de își are rezide ța. 

7.5 Sportivii selecționați în loturile naționale au obligația de a se prezenta la solicitarea FRC câ d a eștia sunt 
convocați la cantonamente de pregătire sau o petiții. Co vo area va fi tra s isă î  s ris sau electronic 
ătre lu ul u de sportivul î  auză este li e țiat, iar lu ul are o ligația de a răspu de o for  

regula e tului Co isiei Teh i e di  Regula e tul de Ordi e I terioară al FRC. Lipsa u ui răspu s, 
neprezentarea sau refuzul de a participa, ejustifi at, se poate sa țio a de ătre Co isia de Dis ipli ă a 
FRC. 

7.6 E hipele de lu  sau regio ale pot parti ipa la o peti iile i ter a io ale fără vreo per isiu e spe ială di  
partea FRC în acest sens. 

7.7 Antrenorul sau reprezentantul clubului va prezenta juriului de ar itri la ședi ța teh i ă li e țele sportivilor și 
va primi numerele de concurs. 

7.8 Pe durata o petiției, li e ța se păstrează î  ustodia u ui e ru al juriului de o urs dese at î  a est 
s op de ătre orga izatorul eve i e tului. 

7.9 Pentru toate o petițiile, doar o ure ții are au fost î s riși apar pe lista o ure ților și se ează pe 
foaia de start li se va per ite să parti ipe la o urs. 

7.10 U  sportiv poate fi li e țiat doar la un singur club. 

8. TRANSFERUL SPORTIVILOR  

 

8.1 Transferurile sportivilor se pot fa e î  perioada sta ilită de FRC, respe tiv  ia uarie –  ia uarie şi  iulie – 
 iulie a fie ărui a . Î  afara a estor perioade, tra sferurile se vor fa e u plata ta elor supli e tare 

prevăzute î  or ele fi a iare. 
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8.2 Transferul unui sportiv se poate fa e la u  alt lu  afiliat la FRC sau la altă stru tură sportivă di  altă țară a 
ărei federație este afiliată la UCI. Transferul este posibil u ai da ă sportivul și-a î depli it o ligațiile 
o tra tuale față de lu ul pe are îl părăsește și u se află su  i iu  fel de sa țiu e di  partea FRC sau al 

ori ărui alt for a are a o ie t de a tivitate do e iul sportiv. 
8.3 U  sportiv se poate tra sfera de la o stru tură sportivă la alta î  o e tul e pirării o tra tului di tre 

a esta și stru tura sportivă sau la e pirarea perioadei spe ifi ată î  o tra t. Î  situația în care un sportiv 
dorește să ple e î ai te de e pirarea o tra tului, a est lu ru se poate fa e u ai pe aza a ordului de 
tra sfer, eli erat de stru tura sportivă de la are plea ă. 

8.4 Competența pentru aprobarea transferurilor o are numai FRC prin Consiliul de Administrație. Li e țierea 
sportivului transferat se poate face numai dupa aprobarea transferului. 

8.5 Ta a de tra sfer, o for  or elor fi a iare, este a hitată de stru tura sportivă u de sportivul ur ează a 
se li e ția. 

9. COMPETIȚII PENTRU COPII 
 

9.1 Sportivii di  ategoria Copii, ăieți și fete, pot o ura u ai la o ursurile orga izate pe tru a este 
categorii. 

9.2 Orga izatorul va lua toate ăsurile de sigura ță pe tru a se evita producerea de accidente. 
9.3 Toate concursurile se vor desfășura în circuite închise traficului rutier sau pietonal. Nu se vor desfășura 

evenimente sportive pentru copii pe șosea sau pe drumuri publice deschise traficului rutier. 
9.4 Participarea la aceste concursuri se va fa e u a ordul s ris al pări ților sau tutorelui legal și pe aza li e ței 

spe ial e ise pe tru a eastă ategorie de ătre FRC. Preze ța pări telui/pări ților/tutorelui legal este 
o ligatorie pe toată durata eve i e tului. 

10.  COMPETIȚII PENTRU AMATORI  

 

10.1 Cluburile afiliate sau alte organizații pot promova sau organiza evenimente pentru amatori. Participarea 
la u  astfel de eve i e t de ătre un sportiv amator se va face în baza semnării unei declarații pe proprie 
răspundere și va constitui o acceptare a acordului de a respecta prevederile prezentului Regulament, a 
regula e tului spe ifi  al ursei și a legislației î  vigoare privi d ir ulația pe șoselele pu li e. 

10.2 A este eve i e te tre uie să se desfășoare pe ir uite î hise, șosele î hise traficului rutier sau pe 
piste speciale. 

10.3 Orga izatorii are vor soli ita avizarea ursei de ătre FRC vor ur a pro edura de avizare, are poate fi 
găsită pe site-ul oficial www.federatiadeciclism.ro.  

10.4 Co ure ții are parti ipă la evenimente avizate favorabil de FRC tre uie să poarte ăşti de prote ție î  
od orespu zător pe durata o petiției. 

10.5 Participanții la a este eve i e te tre uie să o pleteze și să semneze o declarație de participare. 
Aceasta va fi reți ută de orga izatorul eve i e tului. În cazul minorilor, declarația va fi completată și 
semnată de pări ți/tutore legal. 

10.6 Parti iparea la a pio atele ațio ale rezervate a atorilor se fa e e lusiv pe aza u ei li e țe valide 
e ise de ătre FRC. 

11.  ECHIPAMENT 

 
11.1 Sportivii care participă la o petiții organizate în baza prezentului Regula e t tre uie să fie o plet 
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î ră ați cu un echipament compus dintr-u  tri ou u â e i lu gi/s urte și pa talo i s urti, ola ți sau u  
combinezon. 

11.2 Sportivii li e țiați la u  lu  afiliat FRC tre uie să poarte echipamentul clubului sau al echipei înregistrate 
la UCI pe tru are o urează. 

11.3 Ni iu  o ure t u poate să poarte u  î se  politi  pe e hipa e t sau are să o travi ă dispozițiilor 
di  Arti olul  al Regula e tului de Ordi e I terioară. 

11.4 Ori e for ă de prote ție a o hilor sau o helarii purtați tre uie să fie di tr-un material necasant. 
11.5 Ni iu ui o ure t are este urdar sau eî grijit î ră at u i se va per ite să ia startul. 
11.6 Co ure ților străi i parti ipa ți la o petiții de i lis  di  Ro â ia li se va per ite să poarte tri ouri 

are respe tă eri tele federației ațio ale a țării de are aparți . 
11.7 Înregistrarea echipamentului 

a. Clu urile afiliate și e hipele UCI origi are di  Ro â ia î registrează desig ul și uloarea 
e hipa e tului lor de o urs î  evide ța ofi ială a FRC. Clu urilor afiliate și e hipelor UCI 
origi are di  Ro â ia li se per ite să î registreze doar u  set per an calendaristic. Sportivii unui 
club afiliat sau echipa nu poate purta un echipament diferit de cel înregistrat în prezent. 

b. Federația va ține evidența designului și culorilor cluburilor pentru a preveni dublarea. 
c. Fie are lu  sau e hipa UCI origi ară di  Ro â ia va tra s ite î  fie are a  odelul de 

echipament pe care îl va folosi în acel an. În situația în care echipamentul nu va suferi modificări 
pe tru ur ătorul a , clubul sau echipa va informa FRC. 

d. Consiliul de Administrație are competența de a solicita cluburilor sau echipelor UCI originare din 
România cu culori similare să modifice designul pentru a evita suprapunerea. 
 

Tricouri disti tive și de a pio  ațio al 
 

11.8 Ci liştii pot purta e hipa e tul e hipei ațio ale u ai atu i â d o urează a e ri ai e hipei 
națio ale, fapt î  preala il apro at de ătre Co siliu de Ad i istrație. 

11.9 Nu ai deți ătorul î  e er ițiu al u ui titul de a pio  o dial, europea  sau ațio al va putea purta 
tri oul disti tiv și o poate fa e u ai atu i â d o urează la dis ipli a la are este campion. 

11.10 Designul unui tricou de ca pio  ațio al pe tru ăr ati și femei este, în principiu, de culoare al ă cu 
tricolorul de 15cm în jurul pieptului, banda roșie fiind cea mai de sus. Desig ul tri oului de a pio  ațio al 
tre uie să ai ă avizul FRC. 

11.11 Tricoul de campion națio al tre uie să fie purtat de ătre titular â d o urează î  o petiții la 
disciplina la care a câștigat titlul de campion. 

11.12 Purtarea tricoului de campion național este interzisă în situația când sportivul a fost declarat pozitiv la 
controlul anti-doping. 

11.13 Ur ătoarele i s ripții de publicitate sunt permise pe tricoul de campion național, conform cap.7, art. 
1.3.069 din Regulamentul UCI: 

 Pe față și spate - într-u  dreptu ghi u o î ălți e a i ă de   
 Pe fiecare parte - o a dă laterală u o î ălți e a i ă de  . 
 Pe sfertul mânecii - o li ie u o î ălți e a i ă de  . 
 Marca produ ătorului de î ră ă i te poate, de ase e ea, să apară o dată, 

într-o suprafată a i ă de cm².  
 

12.  NUMERE DE CONCURS  

 

12.1 Purtarea numerelor de concurs este obligatorie la o petițiile pe pistă şi la șosea. 
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12.2 Nu ărul/ u erele se pri d u a e de sigura ță și nu pot fi pliate, suprapuse sau tăiate în niciun fel. 
12.3 Cu excepția probei de contratimp, tandem, urmărire individuală/echipe și sprint pe echipe, în care se 

poate purta un singur număr de concurs, la toate celelalte probe de șosea sau pistă se vor purta, 
obligatoriu, două numere de concurs. La probele de fond se va atașa și un număr de concurs pe bicicletă. 

12.4 Când este folosit echipamentul photo-finish pentru un concurs, se vor pune numere de concurs pe 
u ărul concurentului sau cadrul bicicletei. La ședința tehnică va fi specificat cum vor fi poziționate 
acestea. 

 
Notă: Detalii ale di e siu ilor re o a date pe tru u ere su t dispo i ile pe site-ul UCI. 

13. CASCA DE PROTECȚIE 

 

13.1 Î  ti pul ursei, i listul, î  ori e dis ipli ă de i lis , va purta î  od orespu zător as a de protecție 

are tre uie să fie o fe ționată dintr-u  aterial tare. Căștile "Aero Style" sunt acceptate pentru 

antrenamentele individuale (șosea sau de circuit) cu condiția să fie î  o for itate u eea e este per is î  
regle e tările UCI.  

Notă: Î  s opul de a ajuta i liştii, Federația re o a dă tuturor o ure ților căștile de protecție, care trebuie 

să fie o for e u u  sta dard re u os ut, u  ar fi SNELL B 5, DIN 33-954 (Institutul TUEV Germania), CPSC 

sau EN 1078 (Europa).  

Se su li iază faptul ă este respo sa ilitatea i listului sau pări telui/ tutorelui da ă i listul este su  1  a i  a 
selecta o cască e oferă prote ţie împotriva traumatismului cranian și a nu restrânge vederea sau auzul 

i listului. A eastă respo sa ilitate se apli ă și pe tru a se asigura ă a easta u este deteriorată și este în stare 

u ă.  

Se su li iază faptul ă ori e as ă care este deteriorată (de exemplu, în cazul unui accident sau folosiri 

incorecte) nu mai poate asigura același nivel de protecție. FRC nu oferă garanții sau declarații cu privire la 

ara terul ade vat al ori ărui sta dard pe tru ori e ar ă de as a de prote ție și nu va accepta nicio pretenție 

care decurge din utilizarea articolelor de acoperit capul. 

14.  CONTRACTE DE SPONSORIZARE 

 

14.1 Orice clu  afiliat, orga izator, aso iație municipală/județeană sau e hipă UCI poate î heia u  o tra t 
cu sponsorii comerciali. 

14.2 Dacă reprezentanții clubului sau echipei doresc ca în rezultatele oficiale să apară și numele sponsorului, 
aceștia vor solicita FRC î  s ris a est lu ru, a hitâ d ta a afere tă î s risă î  or ele fi a iare. Î  
o u i atele ofi iale, pre u  și în alte documente oficiale ale FRC, va apărea denumirea clubului afiliat și 

numele sponsorului. 
14.3 Fiecare contract de sponsorizare încheiat de u  lu , e hipă, et . va tre ui să fie î registrat la FRC la 

î eputul fie ărui sezo , î preu ă u detalii de desig  ale e hipa e tului și plasarea de materiale 
publicitare, fără a fi precizate obligațiile financiare din contract. 

14.4 Fiecare contract de spo sorizare tre uie să fie î registrat a ual la FRC, hiar da ă a ordul di tre părți 
a operă o perioadă ai lu gă. 

14.5 Nu este permisă reclama sau aplicarea pe echipament a unor însemne cu caracter politic sau are să 
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încalce prevederile Art. 5 al Regulamentului de Ordi e I terioară. 
14.6 Mașinile tehnice ale cluburilor/echipelor pot fi inscripționate cu numele sponsorului principal. 

15.  CONTRACTE CU SPORTIVII 

 

15.1 Pentru a putea li e ția un sportiv de categorie Cadet, junior, U23 sau Elite, cluburile afiliate vor încheia 
un contract cu acesta. 

15.2 Pentru sportivii minori, contractul va fi semnat de părinte sau tutore legal. 
15.3 În contract va fi precizat în mod obligatoriu data de începere și sfârșit al acestuia, pre u  și clauze de 

încetare a contractului. 
15.4 Orice litigiu între părțile contractului se vor soluționa pe cale amiabilă sau conform legislației în vigoare 

privind contractele civile. 
15.5 În cazul în care un sportiv este implicat într-un litigiu privind încetarea contractului, acesta nu va putea fi 

li e țiat la un alt clu  afiliat FRC sau afiliat altei federații ațio ale parte a UCI, de ât după soluționarea 
litigiului. FRC va fi înștiințată în scris de ambele părți privind soluționarea încetării contractului. 

16.  DIVERSE 

 
16.1 Organizatorii de o petiții au obligația de a face mențiunea ,, o petiția se desfășoara în conformitate 

cu Regulamentul FRC” pe toate materialele, programele, listele de start și regulamentele concursurilor 
avizate de FRC. Deasemenea toate acestea trebuie să conțină numele, datele de contact și adresa 
organizatorului. 

16.2 Orice concurent care nu semnează foaia de start și nu se află la start la momentul de începere al cursei, 
sau atu i â d este soli itat pe tru a lua startul, u i se va per ite să o ureze. 

16.3 Orice sportiv sau altă persoană care comite un act de violență verbală sau fizică față de un alt concurent, 
oficial sau altă persoană, pe timpul o petiției, va fi sancționat conform cu prevederile regulamentulul UCI 
și ale dispozițiilor are guver ează a tivitatea FRC. 

16.4 Este o încălcare a prezentului Regulament acțiunea unui sportiv de a nu concura în spiritul de fair-play 
sau de a împiedica desfășurarea o petiției în mod normal. A este a ateri se pot sa țio a de ătre 
organele abilitate din FRC. 

16.5 O o petiție se încheie atunci când ulti ul i list a tre ut li ia de sosire, a fost î tre ută li ita de ti p 
sta ilită î  preala il sau juriul de o urs, de comun acord cu organizatorul, a neutralizat cursa. 

16.6 Orice situație care ar putea constitui un comportament necorespu zător  tre uie să fie raportată de 
juriul de concurs la Comisia de Disciplina în cel mai scurt timp posibil (în termen de maximum 72 de ore). 

16.7 Orga izatorul are dreptul, î ai te de ziua eve i e tului, să odifi e regula e tul spe ifi  al o ursului 
într-un mod pe care acesta îl o sideră e esar, u e epția redu erii pre iilor și odifi ării tipului de 
o petiție. A esta poate odifi a progra ul orar u a ordului tuturor o ure ților di  ursă. 

17.  SUBSTANȚE INTER)ISE 

 
17.1 Administrarea sau folosirea de către u  sportiv a unei substanțe sau metode interzise de î u ătățire a 

perfor a țelor sportive reprezi tă o î ăl are a preze tului Regula e t, a Regula e tului UCI și a 
legislației în vigoare (Legea nr.227/2006 republicata si Legea 128/2014), pentru toate disciplinele FRC. 

17.2 Orice sportiv sau altă persoa ă are î ear ă sau reușește să fraudeze sau să i flue țeze rezultatul u uia 
sau mai multor teste anti-dopi g va ădea su  i ide ța arti olul .  al prezentului Regulament. 
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17.3 Ori e e ru al FRC sau ori e altă persoa ă are este i pli ată î  od dire t sau i dire t în utilizarea 
sau trafi area u or su sta țe i terzise va fi sa țio ată pe tru î ăl area regula e telor și legislației în 
vigoare. 

17.4 Prevederile prevăzute î  Legea nr.227/2006 republicată și Legea 128/2014 sunt considerate a fi o parte 
integrantă a preze tului Regula e t, se apli ă tuturor testelor pentru substanțele și metodele interzise 
efe tuate la ursele orga izate su  a este regle e tări teh i e și de testarea pentru depistarea 
substanțelor interzise și a metodelor folosite. 

17.5 Toate modificările privind legislația Anti-Doping care vor apărea dupa intrarea în vigoare a prezentului 
Regulament se vor aplica fără a fi necesară modificarea acestuia. 

 

Notă: Detalii o plete ale regula e telor a ti-doping și lista substanțelor interzise sunt disponibile pe site-ul UCI 

18.  SANCȚIUNI 
 

18.1 În funcție de natura infracțiunii, arbitrii pot impune o serie de sancțiuni asupra ci liştilor, a agerilor, 
asistenților sau oficialilor în cadrul unui eveniment. 

18.2 Aceste sancțiuni pot varia de la avertis e t pâ ă la retrogradare, în timp sau puncte de penalizare, 
descalificare, a e dă sau ori e altă sa țiu e prevăzută î  Regula e tul de Dis ipli ă. 

18.3 Amenzile și penalitățile pot fi aplicate la orice categorie de ciclist în orice tip de o petiție. Pentru a 
de ide asupra elei ai potrivite for e de pedeapsă i pusă, ar itrii tre uie să ți ă sea a de atura 
infracțiunii și ategoria de i list î  auză. 

18.4 Sancțiunile și penalitățile se aplică conform cu prevederile regulamentului UCI , capitolul XII. 
18.5 Toate sancțiunile emise în temeiul prezentului Regulament se raportează la Co isia de Dis ipli ă, are 

este responsabilă de e ți erea hotărârii de sa țio are, pre u  și apli area sa țiu ilor respe tive. 

19.  PREMII 

 
19.1 Cu excepția cazului în care câștigătorul unei o petiții a fost supus unui control anti-doping, premiile 

tre uie să fie î â ate în ziua desfășurării o petiției. Premiile datorate sportivului care a fost supus unui 
control anti-doping vor fi reținute până la comunicarea rezultatelor. 

20.  CALENDAR COMPETIȚIONAL 

 

20.1 Comisia de o petiții va pri i î s rierile o petițiilor î  ale darul o petițional  național pentru 
viitorul a , î tre  o to rie și  de e rie a a ului î  urs. Î  a u ite azuri, a este date pot fi 
modificate, FRC având datoria să a u țe oile date de î s riere. 

20.2 Comisia se poate pronunța atu i â d două sau ai ulte o petiții au loc în aceeași dată și/pe același 
traseu, iar de izia sa va fi defi itivă. 

20.3 Proiectul de calendar pentru anul respectiv se transmite Consiliului de Administrație, până la 15 ianuarie 
a respectivului an, pentru a fi aprobat. Calendarul o petițional națio al se ela orează pe aza î s rierilor 
transmise de către cluburile afiliate sau alți orga izatori. Pe tru a o ursă să fie î s risă în calendar, un 
organizator va completa și tra s ite FRC for ularul de î s riere a o petițiilor, dispo i il pe site-ul oficial 
www.federatiadeciclism.ro. 

20.4 Înregistrarea o petițiilor în calendarul o petițional se va face în ordinea primirii înscrierilor. 

http://www.federatiadeciclism.ro/
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20.5 Pentru organizarea Campionatelor Naționale de Șosea se vor avea în vedere prevederile Regulamentului 
UCI cu privire la data limită de desfășurare a acestora. Organizatorul va transmite în acest sens o scrisoare de 
intenție, pe lângă formularul completat. 

21.  AVI)AREA COMPETIȚIILOR 

 

21.1 Un club, o asociație sau orga izație, i difere t da ă este sau u afiliată FRC, are dorește să pro oveze 
un eveniment de ciclism în temeiul acestui Regulament, poate solicita avizarea evenimentului conform 
pro edurii de avizare are poate fi o sultată pe site-ul oficial al FRC. 

21.2 Niciun eveniment nu poate fi organizat ca un campionat națio al fără apro area FRC. 
21.3 Cererea de avizare a o petiției va fi însoțită de regulamentul specific al o petiției. 
21.4 Obținerea aprobărilor necesare desfășurării o petițiilor de ciclism revine organizatorului. 
21.5 Desfășurarea unei o petiții de ciclism fără avizele, aprobările legale și fără asistență medicală calificată 

este interzisă.  
21.6 Pro eduri privi d o petițiile i ter ațio ale 

i. La toate o petițiile desfășurate pe teritoriul Ro â iei și î s rise î  ale darul UCI vor fi 
delegați ar itri a reditați de FRC. 

ii. Pentru înscrierea competițiilor în calendarul UCI, organizatorul va transmite FRC 
do u e tația e esară u două săptă â i î ai te de ter e ul-li ită o u i at de ătre 
UCI pentru trimiterea înscrierilor. 

22.  ARBITRI 

 
22.1 Controlul o petițiilor se efe tuează de ătre ar itri i struiți și î registrați la Colegiul Ce tral al Arbitrilor 

din cadrul FRC, ca îndeplinind sta dardele e esare pe tru fie are dis ipli ă. 
22.2 Ar itri î registrați vor fi lasifi ați după u  ur ează : 

 Co isar i ter ațio al 
 Co isar ațio al 
 Ar itru ațio al, ategoria I, II sau III 
 Arbitru asistent 

 Arbitru moto 
22.3 Colegiul de arbitri sta ilește standarde pentru formarea și clasificările arbitrilor la nivel ațional,  care 

va fi făcut public. Anual vor fi orga izate se i arii de for are a o isarilor și ar itrilor, dar și de pregătire 
și i ple e tare a Regulamentului UCI și a dispozițiilor ațio ale. 

22.4 Colegiul Ce tral al Ar itrilor tre uie, la i tervale are u depășes  i i a i, să organizeze sesiuni de 
verificare a cunoștințelor, pe tru a verifi a pregătirea ar itrilor și o isarilor, ur â d a e ți e ategoria 
lor sau a-i pro ova ori retrograda î  fu ție de rezultatele o ți ute. 

22.5 Colegiul Central al Arbitrilor va verifica din doi în doi ani persoanele înregistrate drept arbitrii sau 
comisari, dacă a estea au avut continuitate în activitatea lor de arbitri și la e ivel și-au desfășurat 
activitatea. Imposibilitatea de a furniza astfel de dovezi poate du e a persoa ele să fie de lasate în ierarhia 
ar itrilor și o isarilor ațio ali. Redo ândirea calității de arbitru național se va face în urma unei 
reexaminări. 

22.6 Comisarii i ter ațio ali și națio ali su t a ei ar itrii are au pro ovat u  e a e  susți ut î  adrul u ei 
sesiu i de for are/verifi are orga izate de UCI și su t pe lista o isarilor i ter ațio ali UCI sau au diplo ă 
de a solvire eli erată de UCI. 

22.7 Colegiul Central al Arbitrilor va desemna pentru fiecare o petiție un arbitru principal de concurs. 
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Acesta va stabili componența juriului de concurs. 
22.8 Arbitrii delegați la o o petiție vor purta uniforma stabilită de Colegiul Central al Arbitrilor. 
22.9 Juriul de concurs va avea puterea de a decide: 

 da ă u  o ure t este înscris corect (dacă sportivul posedă o li e ța valabilă 
sau este suspendat etc); 

 da ă u  sportiv poate să o ureze la o petiția respectivă. În situația în care 
un arbitru constată, pe timpul o petiției, că un sportiv a încălcat Regulamentul 
FRC și/sau regula e tul UCI, tre uie să raporteze î  s ris, ori e i ide t de 
cursă, î  el mai scurt timp posibil. Raportul de arbitraj va fi înaintat juriului de 
concurs, care va analiza incidentul și va hotărî sancțiunea, în conformitate cu 
regulamentul disciplinar. 

22.10 Juriul de concurs judecă în primă instanță contestațiile primite în termenul legal, întocmind un raport 
privind soluționarea contestației. Toate rapoartele de arbitraj vor fi depuse la dosarul cursei și o opie a 
acestuia va fi înaintat Comisiei de Disciplină.  

22.11 Ar itrul pri ipal o pletează și transmite FRC dosarul cursei care va cuprinde: toate înscrierile 
lu urilor, regula e tul spe ifi  al ursei, rezultatele o plete, rapoartele de ar itraj și el al edi ului 
ursei, î  situația î  are a avut lo  u  a ide t. Î  situația î  are are lo  u  i ide t de ursă, are i pli ă o 

terță parte sau i pli ă pagu e ateriale, va î to i u  raport separat privi d a eastă situație. Notă: U  
i ide t raporta il este a ela are i pli ă o terță parte sau î  azul î  are ori e i list sau ofi ial pri ește 
îngrijiri medicale. 

22.12 Dosarul cursei va fi transmis la FRC nu mai târziu de trei zile de la încheierea evenimentului. 
22.13 Co testațiile s rise se vor î ai ta juriului de o urs i  ter e ele de ai jos: 

 ele privi d sportivii, i i letele utilizate şi e hipa e tul de o urs – înainte de 
start cu minimum 30 de minute; 

 ele privi d eregularită ile di  ti pul o peti iilor – la a i u   oră de la 
sosirea ultimului sportiv; 

 cele privind clasamentul – la a i u   oră de la afişarea a estora la 
secretariatul permanent al cursei; 

22.14 Co testa iile privi d de iziile luate de juriul de concurs vor fi înainte Colegiului Central al Arbitrilor în 
termen de 3 zile de la încheierea concursului. 

22.15 Co testa iile î potriva de iziilor luate de Colegiul Ce tral al Ar itrilor vor fi î ai te la Co isia de 
Dis ipli ă i  ter e  de  zile de la o u i area hotărârii. 

22.16 Cheltuielile privind transportul cazarea, masa și baremul de arbitraj sunt suportate de organizator. 
22.17 Ar itri de sosire şi ro o etrori  

22.17.1  Numirea arbitrului de sosire și cronometror revine arbitrului principal. Arbitri cronometrori 
tre uie să foloseas ă ro o etre o ologate. 

22.17.2  Ni e i u va fi u it ar itru de sosire da ă u a fost a terior u irii asiste t ar itru de 
sosire pentru cel puțin un an. 

22.17.3  La o petițiile pe pistă, cronometrarea se va face de cel puțin 3 arbitri. 
22.17.4  Folosirea unui sistem de cronometrare electronic este la latitudinea și pe raspunderea 

organizatorului. În această situație, arbitrii de sosire și cel cronometror vor asigura back-up. 
Este recomandat ca organizatorul să utilizeze un furnizor de cronometrare electronic care să 
asigure toate serviciile conform cu regulamentul UCI și cel al Ghidului tehnic pentru 
cronometrajul electronic, din secțiunea ,,Publicatii-documentatii pentru organizatori” 

23.  CRONOMETRE ŞI DISPO)ITIVE DE CRONOMETRARE 
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23.1 Cronometrele cu cristale de cuarț tre uie să ai ă u  afișaj digital u o î ălți e de el puți  mm, care 
poate afișa cel puțin 1/100-se u dă și să fie apa ile să î registreze două sau ai ulte ore. A estea tre uie 
să ai ă o viață a ateriei de el puțin 100 de ore. Pentru concursurile pe pistă, o trati p i dividual/e hipe 
se înregistrează la 1/1000-secunde. Pentru concursurile pe șosea, î registrarea ti pului este la ur ătoarea 
se u dă î treagă. 

24.  CAMPIONATE NAŢIONALE  

 

24.1 Organizarea unui campionat național este aprobată de Consiliul de Administrație. Acesta poate anula 
desfășurarea unui campionat național dacă u ărul de sportivi care participă este mai mic de zece, timp de 
doi ani consecutivi. De ase e ea, poate lua de izia orga izării u ui a pio at pe tru ori e dis ipli ă 
re u os ută de UCI. 

24.2 Un campionat național poate fi organizat de un club afiliat sau o altă structură numai cu acordul 
Consiliului de Administrație, care va delega un oficial din cadrul FRC. Arbitrajul va fi asigurat de arbitri 
delegați de Colegiul Central al Arbitrilor. 

24.3 Organizatorul desemnat va elabora regulamentul de desfășurare al campionatelor cu cel puțin o lună 
înainte de desfășurarea o petiției. 

24.4 Consiliul de Administrație poate tri ite a ti ipat doi e ri ai săi sau ai Co isiei de Co petiții pentru a 
verifica dacă sunt respectate prevederile regulamentare privind desfășurarea campionatului. 

24.5 Nu ai i liştii î s rişi la a pio at și confirmați la ședința tehnică pot lua startul. 
24.6 Sportivii înscriși să participe la un campionat național trebuie să posede o li e ța valabilă e isă de FRC 

sau ori e altă federație ațio ală afiliată UCI, prevedere vala ilă atât î  azul a atorilor, ât și sportivilor 
profesio iști. Nu pot parti ipa sportivii pe tru are se soli ită li e țierea la ședința tehnică. 

24.7 Reprezentanții cluburilor vor prezenta la sedința tehnică înscrierea în original, li e țele sportivilor și a 
staff-ului tehnic. 

24.8 La campionatele naționale, sportivii vor concura la categoria de vârsta corespunzătoare. 
24.9 În sens de recomandare, ținând cont de prevederile Articoulului 114 al Regulamentului de Ordine 

I terioară al FRC, la u  a pio at ațio al ar tre ui să fie î s ris u  u ăr i i  de sportivi, după u  
ur ează: 

 Șosea – fond și contratimp individual 10 sportivi pentru o categorie ; la 
contratimp pe echipe minim 3 echipe. 

 Ciclocros, 15 sportivi/categorie 

 Pistă,  sportivi/ ategorie/pro ă 

25.  PROBELE ȘI CATEGORIILE CAMPIONATELOR NAȚIONALE 

 
25.1 Campionate națio ale pe tru o ure ții de se  as uli  : 

i. Velodrom, categoria Elite : 200m lansat, sprint viteză , .  u start de pe lo , ur ărire 
i dividuală . , ur ărire pe e hipe . , spri t pe e hipe viteză oli pi ă , keiri , 
Madison, scratch, cursa pe puncte 

ii. Velodrom, categoria Juniori :  la sat, spri t viteză , .  u start de pe lo , 
ur ărire i dividuală . , ur ărire pe e hipe . , spri t pe e hipe viteză 
oli pi ă , keiri , Madiso , s rat h, ursa pe pu te 

iii. Velodro , ategoria Cadeți :  la sat, spri t viteză ,  u start de pe lo , ur ărire 
i dividuală . , ur ărire pe e hipe . , spri t pe e hipe viteză oli pi ă , keiri , 
Madison, scratch, cursa pe puncte 
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iv. Șosea, categoria Cadeți, Ju iori, U , Elite, Amatori : fo d dista ța î tre  și 40km 
pe tru Ju iori și de a iu  k  pe tru Cadeți , o trati p i dividual dista ța î tre -

k  pe tru Ju iori și î tre - k  pe tru Cadeți , e hipe sau ori e altă for ă de 
contratimp, o for  dista țelor spe ifi e 

25.2 Campionate naționale pentru concurentele de sex feminin : 
i. Velodrom, categoria Elite : 200m lansat, sprint viteză , .  u start de pe lo , ur ărire 

i dividuală . , ur ărire pe e hipe . , spri t pe e hipe viteză oli pi ă , keiri , 
Madison, scratch, cursa pe puncte 

ii. Velodrom, categoria Junior :  la sat, spri t viteză , .  u start de pe lo , 
ur ărire i dividuală . , ur ărire pe e hipe . , spri t pe e hipe viteză 
oli pi ă , keiri , Madiso , s rat h, ursa pe pu te 

iii. Șosea, categoria Cadeți, Ju iori, U , Elite, Amatori : fo d dista ța î tre  și k  pe tru 
Ju iori și de a iu  k  pe tru Cadeți , o trati p i dividual dista ța î tre -30km 
pe tru Ju iori și î tre - k  pe tru Cadeți , e hipe sau ori e altă for ă de o trati p, 
o for  dista țelor spe ifi e. 

25.3 Ca pio atele ațio ale de para i lis  vor avea categoriile conform clasifi ării UCI, iar pe tru 
repartizarea sportivilor, ofi ialii FRC vor ere a tele edi ale doveditoare, pre u  și lasifi area. 

26.  DISCIPLINĂ 

 
26.1 Preze tul Regula e t FRC se apli ă și este o ligatoriu pe tru ori e persoa ă are parti ipă la ori e 

eveniment orga izat î  o for itate u a esta. Ori e î ăl are a a estor or e teh i e, u e epția celor 
referitoare la anti-doping, vor fi tratate în conformitate cu Regulamentul disciplinar al UCI, al Regulamentului 
de Dis ipli ă și al Regula e tului de Ordi e I terioară al FRC. 

27.  CURSE DE ȘOSEA  

 

27.1 Cursele pe șosea pot fi eve i e te de o zi, u lasa e t i dividual sau pe e hipe, sau evenimente pe 
etape, u lasa e t i dividual și pe e hipe, afere t etapelor sau lasa e t ge eral fi al. 

27.2 Ofi iali de ursă su t for ați di  repreze ta ții orga izatorului, u  ar itru pri ipal și u  ar itru asiste t 
a ărui preze ță este o ligatorie, u  ar itru de sosire și ar itri de ro o etraj, are tre uie să fie a reditați 
de Colegiul Central al Arbitrilor. 

27.3 Arbitrul Principal (AP) va fi ofi ialul se ior pe tru urse de şosea sau de pistă care va decide cu privire la 
toate aspe tele legate de ursă și are prezi tă u  raport s ris ătre FRC. Co pete țele și obligațiile unui 
ar itru pri ipal su t ele prevăzute î  preze tul Regula e t. 

27.4 Alți ar itri - Ar itrul de sosire pe tru ursele de şosea sau de pistă este responsabil de stabilirea ordinii 
de start și/sau la sosire. În cadrul unei o petiții î  a est se s de izia sa va fi defi itivă. 

27.5 Juriul cursei 

 Conducerea tuturor curselor de o zi sau pe etape va fi coordonată de juriu de ursă. 
 Juriul cursei este format din arbitrul principal, arbitrul de sosire și o persoană din partea 

organizatorului cursei. 

 Toate deciziile juriului cursei vor fi definitive. 
27.6 Cursele pe etape pentru juniori 

 Cursele pe etape pe tru ju iori u tre uie să depășeas ă trei zile a durată şi pot o ți e 
o etapă de k  î  azul î  are este al ătuită di  două etape, di tre are ea ai 
s urtă tre uie să fie de el puțin 30km. 
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 Celelalte etape u tre uie să depășeas ă o edie de k  de etapă. 

 Concurenții la categoria Cadeți nu pot lua parte la curse pe șosea, cu excepția cazului în 
care este închis traficul rutier. 

27.7 Cursele pe circuit - Într-o ursă pe ir uit are se desfăşoară pe u  ir uit mai mic de 2km, unui ciclist 
are sparge, ade, sau suferă ruperea u ei o po e te ese țiale a bicicletei, îi va fi permis, cu excepția 

ulti elor i i tururi, să rei tre în cursă, după u  tur, î  a eeași poziție în care a avut loc incidentul, cu 
aprobarea arbitrului principal. Cicliştii i pli ați tre uie să a u țe oprirea. Ci liştilor le este per is u ai u  
singur tur neutru la o o petiție, cu excepția cazului în care arbitrul principal poate permite un alt tur. 

28.  PROGRAMUL COMPETIȚIEI  

 

28.1 Organizatorul unei o petiții tre uie să tri ită FRC regula e tul specific al o petiției în termenul 
sta ilit de pro edura de avizare a o petițiilor.  

28.2 Orice modificare a programului o petiției va fi comunicat din timp. Comisia de Co petiții va transmite 
regulamentul cursei către arbitri delegați. 

29.  AVI)E ȘI AUTORI)AȚII  

 

29.1 Organizatorul unei o petiții tre uie să o țină avizele și autorizațiile necesare de la: primării, consilii 
județene, prefecturi, inspectorate județene de poliție, alte i stituții releva te, Compania Națională de 
Drumuri și Autostrăzi și avizul final de la Inspectoratul General al Poliției Rutiere. Organizatorul va comunica 
și va solicita asistența Jandarmeriei Române.  

29.2 Organizatorul va lua toate măsurile ca pe timpul desfășurării o petiției să se respecte prevederile 
legale. 

29.3 Startul și sosirile la curse pe șosea vor fi a plasate astfel î ât să deter i e ât ai puține 
inconveniente celorlalți participanți la trafic. 

30.  ZONE DE ALIMENTARE 

 

30.1 Organizatorii anunță a plasarea zo elor de alimentare înainte de începerea unui concurs. 
30.2 Un oficial este numit la fiecare zonă de ali e tare pe tru a se asigura ă a easta este lăsată într-o stare 

urată după eve i e t. 

31.  )ONA DE START ȘI DE SOSIRE A CURSEI 
 

31.1 )o a de start tre uie să fie bine delimitată și protejată. Aceasta zonă va fi destinată exclusiv pentru 
sportivi și însoțitorii acestora. În acest perimetru sportivii se pot încălzi pe tru ursă, li se vor verifi a 

i i letele da ă și unde este necesar) și vor primi instrucțiuni și informații despre ursă. De ase e ea, 
sportivii vor semna lista de start. Orice incident produs în afara zonei desemnate exonerează organizatorul. 
De ase e ea tre uie să e iste o zo ă de control la linia de sosire. Orga izatorul se asigură ă zo ele de 
control ale ursei u provoa ă o stru ția dru ului pu li  sau dis o fortul tre ătorilor. 

31.2 Orga izatorii tre uie să ai ă la zo a de start o lista de se ături, î  două e e plare, are va fi se ată 
de toți competitorii, cu cel puțin 20 de minute înainte de ora de începere a evenimentului. Lista de 
semnături va conține numele, clubul, precum și u ărul de o urs al fie ărui i list, iar ur ătoarea 
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declarație tre uie să apară pe fie are foaie se ată:  
 

Su t de a ord să respe t regula e tele o petiției, FRC și UCI și parti ip la a eastă ursă pe propria 
răspu dere, u de voi o ura î tr-o a ieră are este sigură pe tru i e și pentru toți ceilalți. Sunt conștient 

de faptul ă, atu i â d o urez pe dru ul pu li , fu ția arbitrilor este doar pentru a indica direcția și sunt 

o știe t de faptul ă eu tre uie să de id da ă deplasarea este î  sigura ță. Î i asu  respo sa ilitatea da ă 
sunt implicat în vreun fel într-un incident sau accident pe timpul o petiției. În cazul accidentării mele, 

deteriorării echipamentului sau bicicletei, nu am nici o pretenție morală sau materială de la organizator, FRC 

sau persoana oficial desemnată de a est for.  

 

Versiunea în limba engleză: 

I agree to abide by the RCF and UCI Technical Regulations and understand and agree that I participate in this 

race entirely at my own risk, that I must rely on my own ability in dealing with all hazards, and that I must ride 

in a manner which is safe for myself and all others. I am aware that when riding on a public highway the 

function of the marshals is only to indicate direction and that I must decide whether the movement is safe. I 

agree that no liability whatsoever shall attach to the promoter, promoting club, race sponsor, the Romanian 

Cycling Federation or any race official or member of the Romanian Cycling Federation or member of the 

promoting club in respect of any injury, loss or damage suffered by me in or by reason of the race, however 

caused. 

31.3 Semnarea în original a foii se a e ează la raportulul ar itrului pri ipal și se depune la  dosarul cursei cu 
toate celelalte documente, aprobări și avize, referitoare la ursa î  auză. Raportul și lista de se ături se 
păstrează de ătre FRC pe o perioadă de șase ani. 

32.  STARTUL 

 
32.1 Ci liştii se vor ali ia la li ia de start fără a depăși a ul dru ului, u e epția azului î  are ir ulația 

rutieră este î hisă. Ci liştii vor lua startul u u  pi ior pe sol. Î pi gerea sau ți erea/spriji ierea u ui 
sportiv sunt interzise. 

32.2 Ar itrul pri ipal sau persoa a dese ată de a esta va da se alul de î eputul ursei prin coborârea 
unui steag. 

33.  VEHICULE DIN CURSĂ ŞI PRIM-AJUTOR 

 

33.1 Toate cursele pe șosea (cu excepția celor care au loc pe un circuit de 5km sau mai puți  tre uie să fie 
precedate de un vehicul cu juriu de concurs care să afişeze u  se  pe are scrie cu litere îngroșate 
cuvintele ATENTIE, CURSĂ CICLISTĂ! Fiecare pluton de cicliști va avea în deschidere un vehicul, pentru a 
atenționa participanții la trafic că se desfășoară o cursă ciclistă. 

33.2 Orga izatorul de ursă pe șosea tre uie să asigure autovehi ule ade vate pe tru utilizarea de ătre 
arbitri, cu excepția curselor în circuit închis. Arbitri pot utiliza vehicule proprii de comun acord cu 
organizatorul și pe tru are orga izatorul va ra ursa heltuielile ar itrului i ediat după eve i e t. 

33.3 Toate vehiculele ofi iale u otor parti ipa te la o ursă pe șosea sau u u  ir uit tre uie să ai ă u  
se  are arată alitatea a esteia (exemplu: juriul de concurs 1-2-3-4- , ofi ial, depa are teh i ă, team car). 
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33.4 Un vehicul care nu este acreditat de organizator nu se poate deplasa în caravana auto și nu poate î soți 
un sportiv pe durata o petiției. Dacă arbitrul principal constată ă u  vehi ul are î soțește u  i list 
i flue țează î  od egativ ursa, i listul respe tiv va fi des alifi at di  ursă. 

33.5 Orga izatorul ori ărei o petiții cicliste pentru sportivi li e țiati, profesio iști sau amatori, va asigura 
asiste ța edi ală alifi ată. Pri  asiste ța edi ală alifi ată se î țelege preze ța u ei a ula țe u edi  
și asiste t și care pot acorda primul ajutor de urge ță în cazul unui accident. 

33.6 Am ula ța tre uie să fie u  vehi ul i depe de t î  spatele ursei, î  od or al, î  spatele ulti ului 
grup are ră as pe șosea, deși pozițio area fi ală a a estui vehi ul ră â e la latitudi ea ar itrului 
principal.  

34.  VEHICULE DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

 

34.1 Fiecare echipa inscrisa la o o petiție are dreptul să participe la concurs cu o singură mașină tehnică. 
A este vehi ule su t asigurate de ătre e hipă. Șoferul și e a i ul tre uie să fie e ri li e țiati ai 
clubului sau ai FRC și unul dintre ocupanții vehi ulului tre uie să fie titularul u ei li e țe de manager de 
e hipă. 

34.2 Ci liştii pot e efi ia de servi ii ale perso alului teh i  al e hipei lor sau de la u  vehi ul de depa are 
neutru. 

34.3 Indiferent de poziția unui ciclist în cursă, el poate fi depanat numai î  spatele pluto ului său și pe partea 
stângă a șoselei. 

34.4 Depanarea dintr-un vehicul în miș are este i terzisă. 
34.5 Persoanele care merg în vehicule de depanare sau asistență u tre uie să se aple e în afara 

autovehiculului în timp ce acesta este în mișcare. 
34.6 În cazul în care există depanarea moto, unicul echipament de service permis sunt roțile de rezervă.  

35.  CONCURENȚI 
 

35.1 Ciclistul este obligat să respecte traseul o petiției. 
35.2 Toți participanții la o o petiție ciclistă de șosea sportivi, ofi iali, staff teh i  tre uie să respe te 

legislația rutieră în vigoare, referitoare la deplasarea pe drumurile publice, precum și să fie e tre  de 
prude ți î  zo a spri turilor. Toate se alele di  trafi  și indicatoarele de direcție tre uie să fie respe tate. 
Concurenții care merg periculos sunt pasibili de descalificare și pot fa e o ie tul u or ăsuri dis ipli are di  
Regulamentul de Disciplină al FRC. Ofi ialii ursei u tre uie să î er e să dirijeze traficul. 

35.3 În cazul în care un grup sau un ciclist evadează, având un avans de mai mult de 30 de secunde, este oprit 
la o tre ere la ivel de ale ferată î hisă și este pri s de ătre pluto , ar itrul tre uie să se asigure ă ti pul 
este înregistrat cu exactitate. Vor fi oprite, separat, toate grupurile sau cicliștii care au o diferență mai mare 
de 30 de secunde. După ridicarea barierei, arbitrul va restarta cursa cu același avans de timp al grupului sau 
ciclistului din evadare. În situația când numai plutonul urmăritor este oprit la u  ivel de ale ferată, ar itrul 

u ia i io ăsură pe tru a opri evadare are a tre ut pri  pu tul de tre ere de ale ferată. 
35.4 Un concurent care abandonează trebuie să declare abandonul unui arbitru de pe traseu sau la arbitrul de 

sosire și să predea numărul de concurs. 
35.5 Pe circuit, în cazul în care un ciclist este prins din urmă și îi este per is să o ti ue, a est u are voie să 

meargă în plasa ciclistului sau grupului de cicliști care l-au depășit și nici a vreunui vehicul din caravana 
ciclistă. 

35.6 Sportivii care fac parte din aceeași echipă pot s hi a î tre ei i i leta, ali e te, ăuturi, roți. 
Depa area și ali e tarea sportivilor u poate fi fă ută de ât de ași a teh i ă a e hipei lor. Utilizarea 
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re ipie telor di  sti lă de ori e fel este i terzisă. 
35.7 Dupa ter i area o petiției, a agerii de e hipe vor preda tra spo derele și/sau u erele de o urs 

și vor ridi a li e țele. 

36.  STEAGURI DE CONTROL A CURSEI ŞI PLĂCUȚE CU INFORMAȚII 
 

36.1 Î  toate o petițiile i liste, steagurile vor utilizate î  ur ătoarele pu te: 
 U  steag al  egru, u pătrățele, la li ia de start/fi ish. 
 Un steag galben la 200 metri de finish. 

 Un steag verde la fiecare linie de sprint intermediar sau cățărare. 

 U  steag roşu la toate pu tele de peri ol sau la începutul unei zone de neutralizare 
36.2 Nu este permisă depășirea vehiculului cu juriul de concurs care are la vedere în afară un steag rosu. 

 Un panou de nu mai puțin de 500mm pătrați, are poartă e țiunea „UN KILOMETRU PÂNĂ LA 
FINISH” va fi amplasat în respectivul punct. 

 O pa artă u ai i ă de 1m pătrat, are poartă e țiu ea „ATENȚIE )ONĂ DE FINISH„ se 
plasează la  de la li ia de sosire î  poziția î  are să fie văzută de ătre toți ei di  trafi  
care se apropie de linia de sosire din direcția opusă a deplasării i liştilor. 

37.  REZULTATELE CURSEI  

 

37.1 Orga izatorul u ei urse va tri ite o opie se ată și șta pilată  a rezultatelor ursei ătre FRC, nu mai 
târziu de  de zile de la data î heierii o petiției. 

37.2 Formatul foii cu rezultate va fi conform cu prevederile regulamentului UCI. Acesta va cuprinde: numele 
organizatorului, numele o petiției, data, localitatea, codul UCI (pentru sportivi li e țiati /data așterii, 
numele clubului afiliat FRC, numărul de concurs, locul obținut, timpul/puncte. 

38.  CURSELE PE ETAPE 

 
38.1 Cursele pe etape se vor desfășura în conformitate cu prevederile preze tului Regula e t și prevederile 

din regulamentul UCI 
38.2 Sa țiu ile i  ti p, de lasări sau bani) vor fi aplicate de juriul de concurs 
38.3 În caz de a ide t, pro le e e a i e sau defe țiu i are apar î  ulti ii trei kilo etri di  ori e etapă, 

o ure tul î  auză va fi reditat u ti pul de ter i are al ulti ului o ure t al grupului la o e tul 
incidentului, cu condiția a a esta să trea ă linia de sosire. Această prevedere nu se aplică la sosirile în 
ățărare. 

38.4 Î  lasa e tul etapei fie ărui i list îi este a ordat ti pul liderului di  grupul di  are fa e parte. În cazul 
în care arbitrul de sosire poate constata un decalaj de o secundă sau mai mult, între doi sau ai ulți di tre 
i lişti, a eștia vor primi timpul cronometrat corespunzător. În cazul în care este folosit sistemul de 

cronometraj electronic, se va aplica același principiu. 
38.5 Clasa e tul ge eral i dividual se al ulează a ti pul total al i listului pe tru fie are etapă a ursei, 

plus pe alitățile și bonificațiile. 
38.6 Clasa e tul pe e hipe se al ulează după u  ur ează: pe tru lasa e tul pe etapă, se adu ă timpii 

pentru cei mai buni trei cicliști ai e hipei plus pe alități). Timpii e hipei pe tru fie are etapă vor fi adu ați 
pentru a se calcula clasamentul general pe echipe. 

38.7 În cazul în care doi sau mai ulți i listi au ti pi egali, în clasamentul general individual, ordinea se 
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deter i ă pri  adu area lo urilor o ținute în fiecare etapă, i listul u el ai i  u ăr fii d âștigător. Î  
azul î  are doi sau ai ulți i listi su t egali, lo urile di  etapa fi ală vor de ide ordi ea. 

38.8 Î  azul î  are două sau ai ulte e hipe au ti pi egali, ordi ea se deter i ă pri  u ărul de vi torii 
de etapă o ți ute de fie are e hipă. Da ă egalitatea persistă se iau în calcul locurile doi obținute și așa mai 
departe. 

38.9 Un ciclist care nu termină ursa, este des alifi at sau ter i ă ursa după ti pul de o trol va fi exclus 
din restul cursei. 

38.10 Bonificațiile de timp pentru terminarea unei etape vor fi anunțate în regulamentul cursei. Bonificațiile de 
ti p pe tru spri turi i ter ediare pot fi a ordate da ă su t a u țate anterior. Bonificațiile de timp nu se 
a ordă pe tru etapele de o tati p. 

38.11 În cazul î  are o etapă se ter i ă pe o pistă, ti pul de fi ish va fi luat la i trarea pe pistă u de vor fi 
plasate drapelele gal e e. Ci liştii vor i tra pe pistă și vor trece linia de sosire înainte de a completa turul 
complet. Pozițiile în clasamentul etapei se deter i ă î  fu ție de ordi ea î  are i liştii tre  li ia de sosire. 

38.12 Î  azul î  are o etapă se ter i ă pe un circuit de doi kilo etri sau ai puți , ti pul se al ulează î  
o e tul i trării pe ir uit. 

38.13 Î  azul î  are o etapă se ter i ă pe un circuit de mai mult de doi kilometri, dar mai mic de cinci 
kilo etri, ti pul se al ulează î  o e tul tre erii li iei de sosire. 

38.14 Ti pul de o trol este de % di  ti pul âștigătorului etapei o for  reg.UCI, Art. . .  și se apli ă 
pe tru fie are etapă. A eastă li ită poate fi ajorată și este la latitudi ea juriului ursei în funcție de 
condițiile meteorologice. 

38.15 Orga izatorii vor asigura el puți  u  vehi ul de depa are eutră pe tru toate ursele pe etape. 
38.16 Organizatorii cursei pot accepta înlocuirea unuia sau mai multor sportivi î  o petițiile pe e hipe. 

Aceste substituiri vor fi comunicate la secretariatul cursei cu ocazia verificării li e țelor. Înlocuirea unui 
sportiv u este per isă pe tru eve i e te are spe ifi ă acest lucru în regulamentul propriu al o petiției. 

39.  COMPETIȚII DE CONTRATIMP INDIVIDUAL 

 
39.1 Toate eve i e tele vor avea lo  î  aza avizului eli erat î  o for itate u regle e tările teh i e. 
39.2 Co ure ții are u su t gata să ia startul la ora sta ilită tre uie să a u țe arbitrul cronometror atunci 

când sunt gata. Timpul calculat pentru acești sportivi va fi cel stabilit de ordinea de start. Niciunui concurent 
nu îi este permis un re-start. 

39.3 Concurenții vor porni la intervale nu mai mici de un minut. 
39.4 Fiecare concurent trebuie să alerge si gur. A esta u tre uie să eargă î  spatele altui i list sau 

vehi ul. Î  azul î  are u  sportiv pri de alt o ure t, el tre uie să-l depășeas ă ât ai larg posi il 
dista ță i i ă de  etri . Ci listul depășit este o ligat să ră â ă la el puți   de etri î  spatele 

sportivului depășit. 
39.5 Juriul de concurs poate permite urmărirea sportivilor de mașina tehnică a echipei. 
39.6 Ori e vehi ul ur ăritor autorizat tre uie să fie însoțit de un arbitru asistent/observator aprobat de juriul 

de o urs. U  astfel de vehi ul tre uie să stea î  spatele o ure tului la el puțin 10m. Vehiculului nu îi 
este per is să depăşeas ă o ure tul sau să îi stea alături. Î  azul u ei defe țiu i, o ure tul tre uie să 
se oprească complet. 

39.7 Câ d u  o ure t este pri s, vehi ulul ur ăritor va ră â e î  spatele sportivului ai le t pâ ă â d 
dista ța di tre ei doi sportivi este de i i u  m. În cazul în care sportivul mai rapid prinde vehiculul 
î soțitor al i listului ai le t, a esta va per ite tre erea sportivului și a așinii sale tehnice. 

39.8 Ori e î ăl are a a estor regle e tări de ătre o du ătorii auto/o upa ții vehi ulelor ur ăritoare va fi 
sa țio ată în conformitate cu Regulamentul Disciplinar UCI, Regula e tul de Dis ipli ă și Regulamentul de 
Ordi e I terioară al FRC. 
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39.9 Toți o ure ții vor purta î  od orespu zător as a de prote ție are tre uie să fie de o o stru ție 
are să îi protejeze î  azul u ui a ide t. 

40.  CONTRATIMPUL PE ECHIPE 

 
40.1 Echipele vor consta în doi, trei sau patru i lişti şi toate e hipele su t for ate di tr-u  u ăr egal de 

i lişti. E hipele por es  la i tervale nu mai mici de două i ute pe tru e hipe de âte doi și u ai puțin 
de trei minute în alte cazuri. 

40.2 E hipele i o plete pot parti ipa, î să u vor fi lasate în clasamentul pe echipe. 
40.3 Toți i liştii u ei e hipe tre uie să fie î ră ați u e hipa e t si ilar, aparți â d e hipei. 
40.4 Fie are o ure t tre uie să poarte u ărul de o urs. 
40.5 Ni io e hipă sau e ri ai echipelor nu pot merge î  spatele u ui vehi ul. Î  azul î  are o e hipă 

pri de altă e hipă, echipa prinsă va rămâne în spatele echipei care a depășit-o cu cel puțin 25m. O e hipă 
are depășește tre uie să trea ă pe e terior lăsâ d u  spațiu rezonabil între ea și ealaltă e hipă. 

40.6 Fie are i list di  fie are e hipă va fi respo sa il pe tru respe tarea legislației rutiere, semnelor rutiere 
și semnalelor poliției. 

40.7 Ti pul u ei e hipe este el î registrat de ătre ulti ul e ru al e hipei o plete sta ilite pentru a 
termina, cu excepția echipei de patru, timpul fiind cel înregistrat de al treilea membru al echipei pentru a 
termina cursa. Premiile câștigate de o e hipă se vor a orda tuturor e rilor al a estei e hipe și i iu  
premiu special nu se va acorda în mod individual vreunui membru al unei echipe. 

40.8 La contratimp pe echipe, juriul de concurs poate permite urmărirea cu o singură mașină tehnică a 
e hipei. A este vehi ule tre uie să poarte u  u ăr de identificare pe partea din față și din spate a 
vehiculului. Î  i iu  o e t u  vehi ul de ur ărire u poate sta la ai puțin de 10m în spatele ultimului 
om al echipei. 

40.9 Ori e s hi  de ali e te, ăuturi si i i lete poate avea loc numai între membrii aceleiași echipe. 
40.10 Împingerea între membrii echipei nu este per isă. 

41.  CURSELE PE PISTĂ  

 

41.1 Oficialii - Juriul de o urs este al ătuit di  arbitru principal, arbitri asistenți, cronometrori, starteri, 
acreditați de Colegiul Central al Arbitrilor. 

41.2 Îndatoriri ale oficialilor : 

 Ar itrul pri ipal tre uie să se o upe de toate pro le ele referitoare la desfășurarea și 
rezultatul u ei urse. A esta îi i struiește pe eilalți arbitri în exercitarea atribuțiilor lor 
și, da ă este e esar, le deleagă lor autoritatea. El va decide cu privire la rezolvarea 
contestațiilor, aplicarea amenzilor și acțio ează u  rede el de uvii ță, î  az de 
a atere de ătre o ure ți sau ofi iali, da ă este e esar, pri  des alifi area, de lasare 
sau sancționare a unui concurent sau oficial. În toate problemele, decizia arbitrului 
principal va fi defi itivă. 

 Atribuțiile și sarcinile arbitrilor delegați la concursurile pe pistă sunt stabilite de arbitrul 
principal.  

 Chemarea în start a sportivilor se va face pe numele concurenților, pe tru a vedea ă ei 
sunt înscriși, echipați în mod corespu zător, u ărul lor e pus î  od orespu zător și 
da ă i i letele lor su t conforme cu dispozițiile din przentul Regulament. Arbitrul 
desemnat cu această sarcina va anunța starterul atu i â d ursa este gata să î eapă. 

 Starterul, atunci când este anunțat despre faptul ă toți o ure tii su t gata, dă 
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se alul de start u u  fluier sau u u  fo  de pistol. Î  azul u ui start fals, o ure ții 
vor fi he ați î apoi la start, se alizat u u  fluier sau trăgâ d u  al doilea fo  de 
pistol. 

 Un arbitru va verifica dacă toate bicicletele sunt conforme cu prevederile din prezentul 
Regulament. Este responsabilitatea concurentului și/sau a antrenorului, în cazul celor 
su   a i, pe tru a se asigura ă pe tru fie are ursă e hipa e tul lui este î  stare de 
sigura ță și î depli ește eri țele. 

42.  REGULI GENERALE ALE CURSEI PE PISTĂ 

 

42.1 Un concurent calificat într-o probă preli i ară tre uie să parti ipe î  ru da ur ătoare. Da ă u 
parti ipă, a esta va fi des alifi at de ar itru pri ipal. Î  a est az, ar itrul poate per ite a ur ătorul lasat 
să o ureze î  lo ul lui. 

42.2 Ni iu  o ure t u va î er a să depășeas ă pe interiorul liniei de sprint când un ciclist precedent este 
pe culoar sau în interiorul acesteia. 

42.3 U  o ure t poate fi depășit de u  altul la exterior. Pentru a intra pe culoarul de sprint, ciclistul trebuie 
să ai ă u  ava s de i i u  lu gi ea u ei i i lete. Ci liştii tre uie să lase spațiu pe tru adversarii lor să 
trea ă la e terior. Ori e o ure t are î al ă a este prevederi va fi des alificat. 

42.4 Ori e i list are u o urează î tr-o manieră pri  are să își apere șa sa poate fi des alifi at sau 
sa țio at. 

42.5 Un ciclist nu va putea sta în spatele ciclistului care l-a depășit. Arbitrul principal va putea lua o decizie 
când un ciclist a fost depăşit. 

42.6 Cursa pe puncte (cu excepția curselor de eliminare) - Î  azul u ei ăzături sau defe țiu i, u  i list poate 
relua ursa după . , î  e hivale tul î  tururi de pistă o for  lu gi ii velodro ului. Î  azul î  are 

ăsurarea u e hivalează u u  u ăr e a t de ture î tregi pe kilo etru, ar itru pri ipal va de ide 
u ărul de ture a ordate î  a est az. Ci listul va reve i î  ursă î  a eeași poziție î  are se afla la 

momentul incidentului. Nu sunt permise ture- o ifi ații î  ulti ii  kilo etri. 
42.7 Î  azul u ei defe țiu i re u os ute, i listului sau e hipei îi su t per ise u ai ult de două î er ări 

de a stabili un timp. Orice ciclist sau echipă are u a sta ilit u  ti p va fi reditat/ă u el ai le t ti p și 
plasat/ă pe ultimul loc în concurs. 

43.  SPRINT 

 

43.1 Seriile pentru proba de viteză se sta iles  după rezultatele de la pro a de  de etri la sat. 
43.2 Poziția de por ire a fie ărui i list se de ide pri  tragere la sorți. 
43.3 Î  azul î  are ursa se azează pe siste ul „ el ai u  di  trei’’, fiecare ciclist va conduce într-o 

a șă şi se va fa e o ouă tragere la sorți pe tru o a șă de isivă, da ă se dovedește e esar. 
43.4 Î eputul u ei urse va fi dat de u  fo  de pistol sau fluier. U  alt fo  de pistol sau fluier i di ă oprirea 

unei curse. 
43.5 După e a fost dat startul de ătre ar itrul de o urs, ursa va fi oprită u ai î  azul u ei ăzăuri, 

defecțiu i re u os ute sau ruperea u ei părți ese țiale a bicicletei. În cazul unui accident considerat valabil, 
ar itrul pri ipal de ide da ă va per ite u  ou î eput, u sau fără i listul o siderat respo sa il sau da ă 
să ia î  o siderare rezultatul sta ilit. 

43.6 Strâ gerea i sufi ie tă a u ei o po e te a i i letei u poate fi o siderat u  otiv vala il pe tru 
oprirea unei curse. 
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44.  URMĂRIRE INDIVIDUALĂ 

 

44.1 O ru dă preli i ară va avea lo  pe tru a sta ili ei ai u i ti pi pe tru alifi ările ulterioare. 
44.2 În seriile preliminare se vor înregistra toți timpii, inclusiv ai elor pri și di  ur ă, are vor o ti ua să 

parcurgă distanța o pletă pe tru a înregistra un timp. 
44.3 Ci liştii are su t pri și u tre uie să rămână în plasa ciclistului care i-a depășit. 
44.4 Un ciclist prins poate depăși doar o si gură dară ciclistul aflat la conducere. 
44.5 Ci liştii vor o upa poziții dia etral opuse la startul î  ursă. 
44.6 Un panou cu numărul de tururi și u  lopot se plasează la fie are pu t de fi ish. 
44.7 Startul va fi dat de un foc de pistol, fluier sau dispozitiv ele tro i . U  alt fo  de pistol sau fluier i di ă 

oprirea unei curse. 
44.8 Un arbitru numit va sprijini ciclistul la start. Ci listul u tre uie să fie î pi s sau ținut. 
44.9 Pe durata seriilor preliminare, u  start fals este se alat da ă, î  pri a ju ătate de tur, u  i list suferă 

o defe țiu e, o ăzătură sau ruperea u ei părți ese țiale a i i letei. Ci liștii vor lua startul di  ou da ă s-a 
semnalat un start fals. 

44.10 Î  azul î  are i ide tul a avut lo  după pri a ju ătate de tur, i listul î  auză se va opri, elălalt 
ciclist continuând să o pleteze dista ța. 

44.11 Ciclistul care s-a oprit va realerga după ce s-au terminat seriile preliminare. 
44.12 Strâ gerea i sufi ie tă a u ei o po e te a i li letei u poate fi o siderat u  otiv vala il pe tru 

oprirea u ei serii. Î  toate seriile, u  i list are îşi pri de adversarul va o ti ua pe tru a o pleta dista ța 
şi pe tru a î registra un timp. 

44.13 U  i list este o siderat pri s â d ur ăritorul se află la a elaşi ivel u el. 
44.14 Restartări: î  toate seriile preli i arii, î  azul î  are i listul suferă u  a ide t, se apli ă pro edura de 

mai jos: 

  Pe durata primei ¼ a cursei: cursa va fi reluată. 

  Î tre ¼ şi a ¾ di  dista ță: i listul lider va reî epe pe ulti a li ie a ju ătății de tur 
tre ut. Celălalt i list se va afla la o dista ță î  spatele eleilalte ju ătăți de tur, 
echivalentul decalajului de timp din spatele ciclistului de la conducere din ultima 
ju ătate de tur. 

  După ¾ di  dista ța rezultată la o e tul i ide tului, situația va ră â e vala ilă. 
Ci listul de la o du ere va o ti ua să fi alizeze dista ța o pletă. 

  În cazul unei egalități de ti p la sosire, i liştii vor fi plasați î  o for itate u el ai 
bun timp înregistrat pentru ultimul tur, urmat de penultimul tur, etc. 

45.  URMĂRIREA PE ECHIPE 

 

45.1 Cursa se desfășoară î  o for itate u Regula e tul UCI pentru ur ărire i dividuală, u e epția elor 
preze tate î  detaliu î  ur ătoarele lauze.Ci liştii vor fi ali iați la start. Se vor ali ia î  li ie dreaptă pe pistă 
sau la un unghi de 45 de grade. 

45.2 Ci listul de pe partea i terioară a pistei este i listul lider de start și va fi ți ut de u  ar itru dese at. 
Sportivii e hipei u vor fi î pi şi. 

45.3 Startul este semnalat printr-un  foc de pistol, fluier sau alt dispozitiv sonor sau sistem electronic de 
u ărătoare i versă. 

45.4 U  start i valid se de lară î  azul î  are i listul de pe partea i terioară a pistei trece linia înainte de 
start sau un alt membru al echipei trece linia înaintea ciclistului în interior sau începe înainte de start. 

45.5 În timpul seriilor preliminare, î  azul î  are apare u  i ide t după pri a ju ătate de tur, echipa ar  
putea să se opreas ă, sau, în cazul în care a rămas un număr de cicliști suficient pentru a înregistra un timp, 
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o ti uă. Î  azul î  are e hipa a a do ează, tre uie să fa ă a est lu ru î  ter e  de u  tur. 
45.6 În cazul în care un i list i terferează sau î piedi ă ealaltă e hipă, e hipa sa va fi des alifi ată. 
45.7 Î pi gerea î tre e rii e hipei u este per isă. O e hipă este o siderată pri să â d pri ul i list al 

e hipei de o du ere se află la u  etru în spatele echipei adversare. 

46.  CURSA PE PUNCTE 

 

46.1 Câştigatorul va fi i listul u el ai are u ăr de pu te a u ulate după î heiera ursei. Pentru 
piste sub 250m, u  tur âștigat sau pierdut față de grupul pri ipal reprezi tă plus sau, respe tiv, i us  
puncte, pentru piste între  și m, plus sau, respe tiv, i us  de pu te și pe tru piste de peste  
m, plus sau, respe tiv, i us  de pu te. A est lu ru se apli ă la dista țe de 15km sau mai mult. În cursele 
sub 15k , se apli ă ju ătate di  pu tele de ai sus. 

 

Notă: Pe pla  i ter ațio al, o ursă pe pu te este a u  o ursă de isă la pu te și o cursă Madison este o 

ursă de isă pe pu te și tur.  

 

46.2 Î  azul î  are doi sau ai ulți i liști su t la egalitate de pu te, lo urile o upate de a eștia la spri tul 
fi al vor deter i a âștigătorul. 

46.3 Sprintul va avea loc pe ture pre-deter i ate. Pri ii  i liști âștigă , , , respe tiv  pu t. 
46.4 Se o sideră ă u  i list a âștigat u  tur, după e a prins ultimul ciclist din grupul principal. 
46.5 Nici un i list depășit u are voie să du ă tre a î  ursă. Fața ursei este preluată de i listul sau i liştii 

di  față, dar liderul ursei va fi ciclistul care are cele mai multe tururi. 
46.6 Cu un fluier sau clopot se va indica începutul unui tur de sprint și tre uie să fie î totdeauna pentru 

liderul de pe pistă. 
46.7 U  i list depăşit î  ti pul u ui tur de spri t u va o ta pe tru pu tele de la spri t. 
46.8 Tura fi ală va fi a i listului lider.  
46.9 Ci liştii depăşiți u tre uie să o pleteze turele pierdute și se lasifi ă î  o for itate cu punctele 

acumulate. Un ciclist care abandonează u este inclus în clasamentul final, indiferent de u ărul de pu te 
acumulate. 

47.  MADISON 

 

47.1 E hipele tre uie să fie de doi sau trei i liști are poartă a eleași ulori și a elași u ăr. 
47.2 Tre uie să e iste u  i list di  fie are e hipă î  ursă la ori e o e t. 
47.3 Ci liştii se pot înlocui reciproc în orice moment în timpul cursei. 
47.4 S hi area are lo  ât ai aproape de argi ea i terioară a li iei, pe ât posibil. 
47.5 Cicliștii schimbați tre uie să adopte o poziție în afara liniei, deî dată e este sigur și posibil. 
47.6 S hi area tre uie să se fa ă atu i â d i liștii sunt unul lângă altul și se pot atinge. Atingerea poate 

însemna o împingere. 
47.7 Câștigătoarea ursei va fi e hipa are are ele ai ulte tururi asupra elorlalte echipe. 
47.8 Da ă două sau ai ulte e hipe au a elași u ăr de tururi, rezultatul va fi deter i at de ătre e hipa 

are a âștigat pu tele de spri t î  ti pul ursei. 
47.9 Da ă e istă egalitate de ture și pu te, âștigătorii vor fi el ai i e plasați sportivi în sprintul final. 
47.10 Cursa se î heie atu i â d e hipa de la o du ere a par urs toată dista ța. 
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47.11 E hipele depăşite u tre uie să ter i e turele pierdute, i se lasează conform turelor din spatele 
câștigătorilor. 

47.12 Sprintul va avea loc pe ture pre-deter i ate. Pri ii  i liști âstigă , , , respe tiv  pu t. 
47.13 Cu u  fluier se va i di a o tură pâ ă la spri t. 
47.14 Clopotul se va auzi înainte de ulti a tură. 
47.15 Î  azul î  are u  e ru al u ei e hipe suferă o ăzătură sau u  a ide t, i se va per ite să rei tre în 

cursă î  ter e  de două tururi și va reintra în punctul în care a avut loc incidentul. Arbitrul principal va 
asocia ciclistul în cursă u o altă e hipă are este î  a eeași poziție relativă î  ursă. Ci listul ră as pe pistă 
va alerga pâ ă e parte erul său se alătură ursei. 

47.16 Ori e e hipă are a a do ează i for ează i ediat ar itrul pri ipal. Echipele pot fi sancționate 
disciplinar cu pierderea de puncte, pierderea de tururi sau prin descalificare. 

47.17 Ar itrul pri ipal poate eutraliza o ursă î  azul u ui a ide t are i pli ă ai ulte e hipe sau da ă 
o pistă devi e esigură sau i posi ilă pe tru utilizare. 

47.18 Ar itrul pri ipal poate a ula o ursă î ai te de a fi a operită toată distanța, da ă el a o siderat 
esențială a eastă hotărare. 

47.19 Arbitrul principal poate elimina echipe care pierd mai multe ture sau care, în opinia sa, ar putea constitui 
u  peri ol pe tru alți i listi. 

48.  SPRINT PE ECHIPE VITE)Ă OLIMPICĂ   

 

48.1 O e hipă este for ată di  trei cicliști î  pro a as uli ă și di  două sportive î  ea fe i i ă. Fiecare va 
par urge u  tur de pistă di  o e tul i trării î  pri a poziție. 

48.2 Ci liștii vor fi ali iați la start î  li ie dreaptă sau la un unghi de 45 de grade. 
48.3 Ci listul de pe partea i terioară a pistei este lider de la start și va fi ți ut de un arbitru desemnat. 
48.4 Startul este semnalat printr-un foc de pistol, clopot sau alt dispozitiv sonor sau un sistem electronic cu 

u ărătoare i versă. 
48.5 U  start fals se de lară î  azul î  are i listul pe partea i terioară a pistei trece linia de start înainte de 

semnalul de începere sau un alt membru al echipei trece linia înaintea ciclistului de interior sau începe 
înainte de semnalul de start.  

48.6 La fi alizarea u ei ture, roata di  spate tre uie să traverseze li ia de ijlo  a pistei. După a eea, i listul 
de la o du ere tre uie să iasă î  ter e  de  etri de la o du ere. 

48.7 Î pi gerea î tre e rii a eleiași e hipe este stri t i terzisă. Î  azul î  are ori are dintre prevederile 
de ai sus u su t î depli ite, e hipa este retrogradată pe ulti ul lo . 

48.8 În ti pul alifi ării, da ă o e hipă suferă u  i ide t, a easta va relua startul la sfârșitul ru delor de 
alifi are. O e hipă are va fi î piedi ată de u  i ide t al e hipei adverse, poate, pri  de izia ar itrilor, să 

realerge la sfârșitul ru dei de alificare. 
48.9 Începând cu semi-fi ale, î  azul u ui i ide t, ursa va fi oprită si repor ită. 

49.  CURSA CU ELIMINARE 

 

49.1 Spri turile de eli i are se sta iles  la i tervalele regulate, eea e va deter i a, de ase e ea, u ărul 
de i liști are ur ează să fie eli i ați. 

49.2 Î eputul turei de eli i are tre uie să fie i di at pri tr-u  fluier. Su etul u ui lopot i di ă î eputul 
ulti ului tur. Clopotul are i di ă ulti ul tur su ă atu i â d u  u ăr predeter i at de i liști su t lăsați 
să parti ipe la spri tul fi al. 

49.3 Roata din spate a ultimului ciclist care tre e li ia de sosire sta ilește ciclistul care va fi eliminat. La 
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spri tul fi al, âștigătorul va fi deter i at de poziția roții di  față. 
49.4 Juriul de arbitri eli i ă ori e i list sau i liști are u su t î  o urs sau are suferă un accident. 

Eliminarea se face, de asemenea, din partea din spate a grupului principal. 
49.5 Regulile de la pro a de viteză se vor aplica pentru întregul tur de eliminare. 
49.6 Tururile a u ulate u vor avea i io se ifi ație î  ursa de eli i are. 

50.  KEIRIN 

 
50.1 În nicio a șă u au voie să parti ipe ult de ouă i liști. 
50.2 Pe durata tururilor i ițiale, rit ul va fi sta ilit de ătre u  oto i list la o viteză de ază orespu zătoare 

ategoriei de vârstă. Moto i listul va erge î totdeau a pe li ia de ăsurare a pistei. Acesta va ridica 
treptat viteza la un maximum de 50 km/h și u va a elera rus  î ai te de a părăsi pista la pu tul 
prestabilit. 

50.3 Ci liştii trag la sorți pe tru poziția di  spatele oto i listului. Ci liştii se vor ali ia î epâ d de la i terior. 
)o a e zii de spri teri se păstrează li eră pe tru tre erea oto i listului. 

50.4 Starterul va se ala î eputul ursei. Ci listul de pe i teriorul pistei tre uie să o upe poziția î  spatele 
oto i listului vre e de el puți  u  tur, u e epția azului î  are u  alt i list reușește să o upe a eastă 

poziție. I posi ilitatea de a fa e a est lu ru o du e la oprirea ursei și la repor irea a esteia, i listul fii d 
descalificat. 

50.5 Î  azul î  are ori e i list depășește roata di  spate a oto i listului, î ai te a a esta să părăseas ă 
pista, ursa va fi oprită și repor ită, iar i listul des alifi at.  

50.6 U  start fals este se alat da ă, î  pri a ju ătate de tur, u  i list suferă u  a ide t. 
50.7 Î tre erea sau ata area adversarilor pe partea stâ gă este stri t i terzisă, u e epția azului î  are 

i listul de la o du ere are o poziție î  afara uloarului de spri t. 
50.8 Ci liştii u tre uie să î pi gă sau să i o odeze alți i liști, î  s opul de a o ți e u  ava taj î  spatele 

oto i listului sau al altor i liști. Î  astfel de azuri, ursa poate fi oprită și repor ită, iar i listul, 
descalificat. 

51.  PISTE 

 

51.1 Măsurarea u ei piste se fa e pe argi ea i terioară a li iei de e arta e t. 
51.2 Pe toate pistele ur ătoarele ar aje su t o ligatorii î ai te a ori e pistă să poată fi apro ată pe tru 

concurs: 

 O linie de 40mm de culoare neagră în centrul unei linii albe de 720mm longitudinal pe 
pistă la sosire. A eastă li ie o ti uă pâ ă la gardul de sigura ță. 

 O linie roșie de 50mm lăți e la cm de la marginea interioară pistei delimitează 
culoarul de sprint. 

 O li ie al astră de  lățime pe circumferința di  jurul pistei la o trei e di  lățimea 
sa, dar nu mai putin de 2,5m de la argi ea i terioară. 

 O linie de 40mm de culoare neagră în centrul unei linii albe de 720mm longitudinal pe 
pistă la jumătatea li iei drepte . A eastă li ie o ti uă pâ ă la gardul de sigura ță și 
marchează linia de start/sosire pentru urmărire individuală/echipe. 

 Î  azul î  are uloarea ori ărei li ii u va oferi u  o trast sufi ie t u suprafața pistei, 
se poate utiliza o uloare alter ativă su  rezerva apro ării preala ile. 
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52.  AUDITUL DE SIGURANȚĂ AL PISTEI 

 

52.1 Înainte de desfășurarea unei o petiții pe pistă, aceasta va fi inspectată de o persoană autorizată, 
pe tru a se asigura ă a easta este sigură pentru curse, conform regulamentelor. 

52.2 Persoana care a efectuat inspecția pistei, va întocmi un referat în care va consemna dacă pista poate fi 
folosită sau nu, cu justificările necesare. 

52.3 A olo u de este posi ilă o zo ă de sigura ță, a easta ar tre ui a plasată pe argi ea i terioară a 
tuturor pistelor, u o lățime de cel puțin 4m pentru pistele de 250m sau mai mult, sau 2,5m pentru pistele 
mai scurte de 250m. În cazul în care zona de siguranță este î tre ,  și  lățime, un zid de protecție neted, 
neîntrerupt, de cel puțin 90  î ălți e ar tre ui a plasat pe argi ea ei i terioară. 

52.4 În timpul o petițiilor, zona de siguranță tre uie să fie păstrată li eră de ori e o ie t sau e hipa e t, 
precum și orice personal. 

 

Anexa 1 : REGLEMENTĂRI ECHIPAMENT UCI 
I. PREVEDERI GENERALE 

 

1. Principii 

 

1.1 Fie are deți ător de li e ță tre uie să se asigure ă e hipa e tul i i leta u a esorii și alte dispozitive 
o tate, ăşti, î ră ă i te et . , î  virtutea alității sale, materiale sau de proiectare, nu constituie 

nici u  peri ol pe tru el sau pe tru alții. Fie are titular de li e ță tre uie să se asigure ă e hipa e tul 
folosit este apro at de ătre UCI î  o for itate u spe ifi ațiile di  proto oalele de apro are î  vigoare 
și su t dispo i ile pe site-ul UCI. 

1.2 UCI nu va fi răspu zătoare pe tru i io o se i ță are de urge di  alegerea e hipa e tului utilizat de 
ătre titularii de li e țe, i i pe tru ori e defe te sau o -conformitate pe care ar putea-o avea. 

E hipa e tul folosit tre uie să respe te sta dardele ofi iale apli a ile de alitate și sigura ță. U  titular 
de li e ță u este autorizat să odifi e, î  i iu  fel, e hipa e tul dat de produ ător și utilizat î  
o petiție. 

1.3 Co troale privi d e hipa e tele are pot fi efe tuate de ar itri sau de ătre u  age t ori un organism 
UCI su t li itate la o for itatea u eri țele pur sportive. Î  azul î  are este e esar, o troale 
privi d e hipa e tele și aterialele pot fi efe tuate după ursă, la soli itarea președi telui juriului de 
arbitri sau la cea a unui agent sau a unui organism UCI. 

1.4 Î  a est s op, o isarul și UCI pot re hizițio a e hipa e tul pe tru u  o trol ulterior, da ă este 
e esar, hiar și î  ti pul ursei, după e u  i list l-a schimbat.  

 

2. INOVAȚII TEHNICE 

 

.  Cu e epția urselor de MTţ, i io i ovație teh i ă u privire la e hipa e tul folosit de titularul de 
li e ță sau de i list î  ti pul u ui o urs i i lete, e hipa e te o tate pe ele, a esorii, ăşti de 
prote ție, î ră ă i te, ijloa e de o u i are et .  u pot fi utilizate pâ ă la apro area de ătre UCI. 
Cererile de apro are se depu  la UCI, î soțite de toate do u e tele e esare. Costurile de e a i are 
tre uie plătit de ătre soli ita t și su t deter i ate de Co itetul de Management UCI î  fu ție de 
o ple itatea i ovației teh i e preze tate. ţiroul E e utiv UCI studiază ad isi ilitatea i ovației teh i e di  

pu t de vedere sportiv și răspu de î  ter e  de  lu i de la data depu erii. I ovația i tră î  vigoare de la 
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data a eptării. Nu e istă i io i ovație teh i ă î  se sul preze tului arti ol î  azul î  are i ovarea i tră î  
î tregi e î  spe ifi ațiile prevăzute î  regula e te.  

.  Da ă la î eputul u ei o petiții, juriul de o urs o sideră ă u  i list vi e u o i ovație teh i ă e u 
a fost î ă a eptată de ătre UCI, a esta poate refuza să per ită i listului să parti ipe u o astfel de 
i ovație. Î  azul utilizării î  o petiții, i listul este s os î  od auto at di  o urs sau des alifi at. Nu 
tre uie să e iste i iu  drept de a fa e apel î potriva de iziei juriului de ar itri. Da ă a eastă i ovație 
teh i ă sau e hipa e tul u su t a eptate î ă de ătre UCI, u su t o servate sau sa țio ate de juriul de 
ar itri, Co isia de Dis ipli ă UCI va dispu e des alifi area. UCI se referă la Co isia de Dis ipli ă, fie 
automat, fie la ererea tuturor elor i teresați. Co isia de Dis ipli ă va apli a doar sa țiu i după pri irea 
avizului Co isiei de E hipa e te. Î  afară de situațiile de ursă, UCI de ide da ă u  ele e t ar tre ui 
o siderat o i ovație teh i ă și da ă pro edura prevăzută la arti olul . .  tre uie ur ată. 

II. BICICLETA 

Preambul - ţi i lete respe tă spiritul și pri ipiul i lis ului a sport. Spiritul presupu e ă i liștii vor 
o ura î  o petiții di  poziții de egalitate. Pri ipiul afir ă superioritatea o ului asupra ași ii. 

3. PRINCIPII 

 

1. Defi iție - Bi i leta este u  vehi ul u două roți u dia etrul egal. Roata di  față tre uie să fie pivota tă; 
roata di  spate este o dusă pri tr-u  siste  are upri de pedale și u  la ț. 

2. Tip - ţi i letele și a esoriile lor tre uie să fie u  odel are poate fi utilizat de ătre ori i e pra ti ă 
ciclismul ca sport. Produ ătorul tre uie să pu li e toate a este i for ații u privire la e hipa e tul în 
auză î  preala il și să a u țe data la sării sale pe piață. Utilizarea e hipa entelor destinate în special 

pentru realizarea u ei a u ite perfor a țe î registrate sau alta  u este autorizată.  
3. Poziție - Ci listul va avea î  od or al o poziție așezată pe i i letă. A eastă poziție e esită a si gurele 

pu te de spriji  să fie ur ătoarele: pi ioarele pe pedale, âi ile pe ghido  și şezutul pe șa. 
4. Dire ție - ţi i leta tre uie să ai ă u  ghido  are îi per ite să fie a evrată î  ori e ir u sta țe și î  

depli ă sigura ță. 
5. Propulsie - ţi i leta se propulsează u ai pri tr-u  la ț, pri  forța pi ioarelor (trenul muscular inferior), 

are se deplasează î tr-o iș are ir ulară, fără asiste ță ele tri ă sau de altă atură. 
 

4. SPECIFICAȚII TEHNICE 

 
4.1 Cu e eptia azurilor de larate o trare, ur ătoarele spe ifi ații teh i e se apli ă la i i letele folosite 

pe șosea, pistă și i lo ros. Cara teristi ile spe ifi e ale i i letelor utilizate în MTB, BMX, trial, ciclism de 
sală și para- i lis , su t sta ilite î  partea are regle e tează dis ipli a î  auză. 
 

4.2 Măsurători  
i. O i i letă u poate ăsură ai ult de  î  lu gi e și  lăți e î  total. U  ta de  

nu trebuie să ăsoare ai ult de  î  lu gi e și  lăți e î  total. 
 

ii. Vârful de șa se va afla cu cel puți  5cm în spatele planului vertical p e r p e n d i c u l a r  p e  
s o l  care trece prin c e n t r u l  axului butucului pedalier. A eastă restri ție nu se apli ă 
bicicletei conduse de un ciclist la proba de sprint pe pistă  (lansat  200m, tur lansat, 
sprint, spri t e hipă, Keirin, 1.000m sau 500m cu start de pe loc). Cu toate acestea, în niciun  
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caz vârful șeii nu va trece de a ul verti al a i tit ai sus. Vârful de șa poate ava sa pâ ă la 
linia verti ală are tre e pri  a ul utu ului pedalier î  azul î  are este e esar di  otive 

orfologi e. Pri  otive orfologi e tre uie să se î țeleagă tot e are de-a face cu 
di e siu ea și lu gi ea e relor i listului. Ori e i list are, di  a este otive, o sideră 
ă tre uie să utilizeze o i i letă de di e siu i ai i i de ât ele prevăzute i for ează 

juriul de o urs la o e tul o trolului i i letelor. Poate fi soli itată doar o derogare 
pe tru otive orfologi e; fie vârful șeii poate fi deplasat înainte sau extensiile ghidonului 
pot fi mutate înainte. 

 
 

 
 

iii. Planul care trece prin cele mai înalte puncte ale părții din față și din spate a șeii trebuie 
să fie orizontal. Lungimea şeii este de minimum 24cm și de maximum 30cm. 
 

iv. Dista ța dintre axul butucului pedalier și sol trebuie să fie între minimum 24cm şi 
maximum 30cm. 
 

v. Dista ța dintre axul vertical care trece prin axul butucului pedalier și axul roții din față trebuie 
să fie între minimum 54cm și maximum 65 cm. Dista ța dintre verticala care trece prin axul 
butucului pedalier și axul roții din spate trebuie să fie între minimum 35cm și maximum 
50cm. 
 

vi. Dista ța di tre e tre itățile i ter e ale fur ii față u tre uie să depășeas ă , ; 
Dista ța di tre e tre itățile i terioare ale fur ii spate u tre uie să depășeas ă , . 
 

vii. Roțile de i i letă pot varia î  dia etru î tre a i u   și i i u  , i lusiv 
a velopa. Pe tru o i i letă de i lo ros, lăți ea a velopei ăsurată î tre ele ai largi 
părți  u tre uie să depășeas ă  și poate să u i ludă dese ul a velopei. Pe tru 
co ursuri de șosea și i lo ros, roțile tre uie să ai ă el puți   spițe; spițele pot fi 
rotu de, ovale sau aplatizate, î  ăsura î  are se țiu ilor lor depășes  . Pe tru a fi 
o ologate, roțile tre uie să fi trecut un test de rupere în modul stabilit de UCI într-un 
la orator autorizat de UCI. Rezultatele testelor tre uie să arate ă proprietățile de rupere 
o ți ute su t o pati ile u ele are rezultă î  ur a u ui i pa t susți ut î  ti pul utilizării 
normale a roții. O roată tradițio ală este o siderată a fi o roată u el puți   spițe di  

etal; spițele pot fi rotu de, plate sau ovale, u o diția a i io di e siu e a se țiu ii 
tra sversale să u fie ai are de . ; Se țiu ea ja tei u tre uie să depășeas ă ,  
pe fie are parte. Î  o petițiile pe pistă, utilizarea u ei roți le ti ulare pe față este per isă 
numai în probele contra- ro o etru. Î  o pletarea a estui arti ol, alegerea și utilizarea 
roților ră â e supusă arti olelor de la . .  la .3.003 ale regulamentului UCI. 
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viii. Greutatea - Greutatea i i letei u poate fi ai i ă de .  kg. 
 

ix. Configurare - Pe tru o petiții rutiere, altele de ât o trati pul, adrul i i letei tre uie să 
fie de u  odel tradițio al și a u e o struit î  jurul u ui triunghi principal. Acesta trebuie 
să fie o struit di  ele e te tu ulare drepte sau o i e are pot fi rotu de, ovale, 
aplatizate, î  for ă de la ri ă sau altfel de se țiu e tra sversală , astfel î ât for a fie ărui 
ele e t upri de o li ie dreaptă. Elementele cadrului sunt dispuse astfel încât punctele de 
î i are tre uie să respe te ur ătorul odel: tu ul de sus  o e tează partea 
superioară a tu ului fro tal  î  partea de sus a tu ului s au ului ; tu ul s au ului de la 
are se prelu gește postul s au ului  se o e tează la ar asa utu ului pedalier; tu ul jos 

 se o e tează la ar asa utu ului pedalier la partea de jos a tu ului fro tal. Triu ghiurile 
di  spate se o stituie pri  o ta ții de la t , rațele de sigura ță  și tu ul scaunului 

, u s au ul ră â â d a orat la tu ul superior î  pu tele are se î adrează î  li itele 
sta ilite pe tru pa ta de  sus a tu ului. Î ălți ea a i ă a ele e telor este de , iar ea 

i i ă, pe tru lăți e, este de , . Lăți ea i i ă se redu e la  pe tru la ț  și 
ră â e ea de sigura ță . Grosi ea i i ă a ele e telor fur ii tre uie să fie de ; 
acestea pot fi drepte sau curbe (7). (Vezi  diagrama "Shape (1)"). Tubul de sus poate fi 
î li at, u o diția a a est ele e t să se î adreze într-u  șa lo  orizo tal defi it la o 
î ălți e a i ă de  și o grosi e i i ă de , . Lăți ea efe tivă a zo ei de ap a 
tu ului u poate depăsi  de la pu tul el ai î gust di tre i teriorul alăturat tu ului 
de sus și î  josul tu ului și partea di  față a utiei pe tru apătul tu ului.  
 

x. Pe tru o trati p și o ursuri de pistă, ele e tele di  adrul i i letei pot fi tu ulare sau 
solide, asamblate sau dintr-o si gură u ată, î  ori e for ă i lusiv ar ade, leagă e, gri zi 
sau orice altceva). Aceste elemente, inclusiv carcasa butucului pedalier, se potrivesc într-un 
sa lo  de "for ă triu ghiulară" defi ite î  arti olul . .  al regula e tului UCI. Vezi 
diagrama "Shape (2)"). 
 

xi. Triu ghiuri de o pe sare isos el, u două fețe de  su t autorizate la î i ările di tre 
ele e tele de adru, u e epția î i ărilor di tre o ta ții de la t și s au , u de 
triu ghiurile u su t autorizate. Î  plus,  triu ghiul de o pe sare î tre tu ul de sus și tu ul 
de jos se î lo uies  u o zo ă o u ă de o pe sare de  lăți e deli itată la râ d pri  
partea di  față a utiei pe tru apătul tu ului. Lăți ea efe tivă a zo ei de apăt a tu ului u 
poate depăși  de la pu tul el ai î gust di tre i terior alăturat tu ului de sus și 
partea di  față a utiei pe tru apătului tu ului. 
 

xii. Stru tură – Î  o petițiile de i lis  pe șosea, velodro  și i lo ros pot fi utilizate numai 
ghidoane de tip tradițio al (vezi diagrama "stru tură 1"). Punctul de sprijin pentru mâini 
trebuie să fie pozițio at într-o zo ă defi ită după cum ur ează: mai sus, de planul 
orizontal al punctului de  sprijin al șeii (B); jos, prin linia orizo tală care trece prin punctul 
cel mai înalt al celor două roți (acestea fiind de diametru egal) (C); în spate prin axa tubului 
furcii (D) și în față cu o linie verti ală care trece prin axa roții din față cu o tolera ță de 5cm 
(a se vedea diagrama "Stru tură (1A)"). Dista ța prevăzută la litera (A) nu se apli ă 
bicicletei unui ciclist care ia parte la proba de sprint (200m lansat, tur lansat, sprint, sprint 
echipa, Keirin, la 500  și . , dar nu trebuie să depășeas ă  î  raport u li ia 
verti ală are tre e pri  a ul roții di  față. Co e zile de frâ ă atașate la ghido  o stau di  
două suporturi u a ete. Tre uie să fie posi ilă operarea frâ elor trăgâ d pârghiile u 
mâinile de pe suporturile de pârghii. Orice prelungire sau reconfigurare a suporturilor pentru 
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a per ite o utilizare alter ativă este i terzisă. U  siste  o i at de o troale de frâ ă și de 
transmisie este autorizat. 
 

xiii. Pe tru ursele o trati p, ur arire i dividuală și pe e hipe, se poate adăuga o e te sie 
fi ată la siste ul de dire ție; î  a est az, difere ța de  î ălți e di tre pu tele de spriji  ale 
otului și ele ai î alte și ele ai i i pu te ale e te siei ghidonului (inclusiv pârghii de 

u elte  tre uie să fie ai i ă de . De ase e ea, este posi il să se adauge o e te sie a 
ghidonului pentru probele de 500m și k , dar î  a est az, poziția vârfului șeii tre uie să fie 
de el puți   î  spatele pla ului verti al are tre e pri  a ul utu ului pedalier. Dista ța 
di tre li ia verti ală are tre e pri  a ul utu ului pedalier și e tre itatea ghido ului u 
poate depăși , u alte li ite sta ilite la arti olul . .  ţ, C, D  ră â â d es hi ate. 
Este per is u  suport pe tru oate sau a te rate vezi  diagra a "Stru tură ţ " . Pe tru 
o trati p pe șosea, pârghia fi ată la prelu girea ghido ului u poate depăși li ita de . 

Pe tru o ursurile de pistă și rutiere a operite de pri ul paragraf, dista ța de 75cm poate fi 
crescută la  î  ăsura î  are a est lucru este necesar din motive morfologice; "motive 
morfologice" ar tre ui să fie luate î  ceea ce privește ări ea sau lu gi ea părții orpului 
ciclistului. Un ciclist care, din acest motiv, consideră ă are evoie să fa ă uz de o dista ță 
î tre  și  tre uie să i for eze o isia la momentul controlului bicicletei. Poate fi 
soli itată doar o derogare pe tru otive orfologi e; fie prelu girea ghido ului are poate fi 
deplasat înainte sau vârful șeii poate fi deplasat î ai te, î  o for itate u arti olul . . . 

 
 

xiv. Ori e dispozitiv, adăugat pe tru a for a stru tura, are este desti at să s adă reziste ța 
aerodi a i ă sau pe tru a a elera propulsia, u  ar fi u  e ra  prote tor, for a fuselajului 
de are aj sau altele ase e ea, su t i terzise. U  e ra  de prote ție tre uie să fie defi it a 
o o po e tă fi ă are servește a u  par riz sau prote ție î potriva vâ tului o eput 
pentru a proteja un alt element fix al bicicletei pentru a reduce reziste ța sa la vâ t.O for ă 
de fuselaj se defi ește a o e te sie sau rațio alizare a u ei se țiu i. A easta va fi tolerată 
atâta ti p ât raportul di tre lu gi ea L și dia etrul D u depășește .U  are aj se 
defi ește a utilizarea sau  adaptarea u ei omponente a bicicletei într-o a ieră î ât 
a easta upri de o parte o ilă a i i letei, u  ar fi roțile sau setul la țului. Pri  ur are, ar 
tre ui să fie posi il să se trea ă u  ard rigid a u  ard de redit  î tre stru tura fi ă și 
partea o ilă.  
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xv. ţidoa ele su t pri se de adru și pot fi a plasate u ai pe jos și tu urile pe partea 
i terioară a adrului și u pot fi i tegrate î  adru. Di e siu ile se țiu ilor tra sversale ale 
unei sticle utilizate î  o petiție u tre uie să depășeas ă  sau să fie ai i ă de  și 
apa itatea lor tre uie să fie de i i u  l și de a i u  l. Roțile u pi io  li er 

și frâ e u su t per ise pe tru a fi utilizate pe pistă î  ti pul o petiției sau pentru 
î ălzire. Frâ ele u dis  su t per ise î  o ursurile de i lo ross. Pe tru ursele rutiere și 
de ciclo ros, utilizarea u ui pi io  fi  este i terzisă: este e esar u  siste  de frâ are are 
a țio ează pe a ele roți. 
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