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Către: Toate Cluburile Afiliate 
 
I.  Avizări competiţii 
 
    Stimaţi organizatori de competiţii de ciclism din calendarul FRC, vă reamintim 
următoarele aspecte cu privire la organizarea competiţiilor: 
 
A) Pentru etapele de Cupe şi Campionate Naţionale organizate de dvs. aveţi 
OBLIGAŢIA să deţineţi Avizul favorabil din partea FRC.   Avizul se obţine 
urmărind câteva etape, după cum urmează: 

 
1.  Transmiterea ȋn timp util cu minim 60 zile ȋnainte de competiţie a Ghidului Tehnic 
al competiţiei catre office@federatiadeciclism.ro şi cca@federatiadeciclism.ro . Dacă 
aţi efectuat acest pas odată cu ȋnscrierea competiţiei prin portalul RaceHub ȋn cadrul 
calendarului FRC, nu mai este necesar să retransmiteţi. 
 
2. Analiza acestuia de catre FRC şi transmiterea către dvs. pe adresa de e-mail de 
contact (doar dacă este cazul) a Avizului provizoriu, având completate rubrici de 
"Recomandări" şi/sau "Obligaţii". 
 
3. Modificarea de către dvs. a Ghidului Tehnic ȋn forma finală şi transmiterea acestuia 
către Colegiul Central al Arbitrilor - cca@federatiadeciclism.ro 
 
4. Transmiterea de către FRC a Avizului favorabil desfăşurării competiţiei . 
 
5. Analiza dvs. ȋmpreună cu Colegiul Central al Arbitrilor 
( cca@federatiadeciclism.ro ) a necesarului de arbitri şi stabilirea detaliilor logistice 
(delegări, bareme, cazări, transport, etc.) 
 
 
B) Pentru toate celelalte curse din calendarul oficial FRC, recomandăm ferm 
organizatorilor să obtina Avizul favorabil desfăşurării competiţiei, urmărind paşii mai 
sus mentionati. 
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    De asemenea, dacă pentru aceste competiţii doriţi prezenţa arbitrilor FRC, vă 
rugăm să vă adresaţi solicitările la adresa cca@federatiadeciclism.ro cu minim 45-60 
zile ȋnainte de competiţie. Vă asigurăm că facem tot posibilul ca delegările arbitrilor să 
fie făcute pentru toate competiţiile unde sunt solicitaţi aceştia.  
 

     Vă urăm succes! 
 

     Colegiul Central al Arbitrilor 
     e-mail: cca@federatiadeciclism.ro 
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