
 

 

 

 

CUPA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI DE ȘOSEA PENTRU COPII 2022 

 

1. Prevederi generale 

Cupa Națională a României de Șosea Pentru Copii 2022, denumită mai departe „competiția”, este o 

serie de curse cicliste de șosea compusă din mai multe etape desfășurate pe parcursul anului 2022. În 

cadrul acesteia se va întocmi câte un clasament pe fiecare etapă, clasamente generale provizorii după 

terminarea primelor etape și un clasament general final după ultima etapă a Cupei Naționale.  

Competiția este organizată sub egida Federației Române de Ciclism, cu implicarea C.S. Yzo Gym, C.S. 

Intersport, A.C.S. Bikerehab, A.C.S. Alpha Mind, Club Județean de Ciclism CT și CS Vointa Cluj-Napoca. 

Competiția se va desfășura în conformitate cu regulamentele Uniunii Cicliste Internaționale, a 

Federației Române de Ciclism și a regulamentelor specifice ale fiecărei etape. 

Pentru a puncta în clasamentul competiției, participanții trebuie: 

a) Să dețină o licență validă emisă de către Federația Română de Ciclism, în conformitate cu 

prevederile în vigoare privind obținerea acesteia. 

b) Sa fie licentiat in cadrul unui club afiliat la Federatia Romana de Ciclism. 

c) Să concureze cu o bicicletă de șosea (cursieră) dacă fac parte din categoriile Copii A, B și C, care 

să respecte limita maximă a raportului angrenajului (pas). Pentru categoriile D2 și D1 se acceptă 

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

raportului conform punctului 3 a acestui regulament. 

Competiția este deschisă participanților de orice cetățenie. 

2. Categorii de concurs 

 

Competițiile din cadrul Cupei României FRC la Șosea sunt deschise sportivilor care dețin o licență FRC 

validă și care sunt licențiați în cadrul unei structuri sportive (club, asociație județeană etc.).  

Competițiile se vor desfășura în conformitate cu dispozițiile relevante din regulamentele FRC și UCI.. 

Se vor organiza competiții pentru următoarele categorii: 

Categorie Feminin Categorie Masculin An naștere 

A A 2008-2009 

B B 2010-2011 

C C 2012-2013 

D1 D1 2014-2015 

D2 D2 2016-2017 

  



 

 

 

Pentru stabilirea categoriei de vârstă se va lua în considerare doar anul nașterii. Ex: un copil născut în 
2008, va concura la categoria Copii A (2022-2008=14 ani), indiferent de luna și ziua în care s-a născut. 
Pentru a puncta în clasamentul competiției, participanții trebuie să dețină o licență validă emisă de 
către Federația Română de Ciclism, în conformitate cu prevederile în vigoare privind obținerea acesteia, 
expuse în cele ce urmează. Prezența în clasamentul general nu este condiționată de participarea la un 
anumit număr de etape. 
 
Licența pentru copii categoriile A, B, C, D1, D2 se emite de către Federația Română de Ciclism la 

solicitarea unui club afiliat Federației. Licențele emise în anul 2022 sunt valabile doar până la 31 

decembrie 2022 și se eliberează conform procedurii expuse pe site-ul FRC: 

https://federatiadeciclism.ro/procedura-de-licentiere/. 

 

3. Reglementări tehnice 

Reglementările Federației Române de Ciclism privind raportul maxim de angrenaj (pas) prevăd 

următoarele valori: 

Categorie Lungime  

Copii A 6.48 metri 

Copii B 6.08 metri 

Copii C 5.43 metri 

Copii D 5.13 metri 

 

Bicicletele trebuie să respecte următoarele cerințe: 

- Roțile trebuie să aibă jantă de maximum 35 mm înălțime, cu minimum 16 și maximum 40 spițe.  

- Nu poate fi utilizat ghidon de contratimp. 

- Pentru categoriile A,B,C sunt acceptate numai biciclete de șosea.  

- Pentru categoriile D2 si D1 sunt acceptate bicicletele de șosea si bicicletele de MTB. 

- Pentru toate categoriile, regula raportului maxim de angrenaj se va aplica doar prin eliminarea 

pinioanelor și NU prin blocarea acestora. 

- Șoferii autovehiculelor de urmărire trebuie sa fie membri licențiați ai clubului. În caz contrar, 

arbitrii nu vor permite intrarea în traseu a autovehiculului. 

Notă: Aceste reglementări privesc siguranța pe termen lung a micilor sportivi, menținerea lor într-o 

stare de sănătate cât mai bună și prevenirea diferitelor afecțiuni/accidentări. Utilizare unui pas care 

depășește respectivele valori poate duce la uzura prematură a organismului. 

 

 

https://federatiadeciclism.ro/procedura-de-licentiere/


 

 

 

4. Descrierea competiției 

Competiția se va desfășura individual, singurele clasamente întocmite fiind cele individuale. 

La finalul fiecărei curse parte a Cupei Naționale a României se va stabili clasamentul general al cursei 

și un clasament separat al Cupei Naționale a României. În clasamentul Cupei Naționale a României vor 

figura doar participanții care întrunesc condițiile de eligibilitate descrise anterior. 

Competiția va fi alcătuită din următoarele etape: 

Data Nume Localitate Organizator 

16.04.2022 
Cupa Marii Negre, etapa I Constanta Club Județean de Ciclism 

CT 

22.05.2022 Turul Ciclist CELCO – Marea Neagra 2022 Constanta ACS Bikerehab 

19.06.2022 V. Novak Cycling Academy Cup - fond Miercurea Ciuc Clubul Sportiv Intersport 

02.07.2022 Cupa Copiilor Rikora RoadBikeTrophy Focsani ACS Alpha Mind 

16.07.2022 Prima Bicicleta I Calarasi Club Sportiv YZO GYM 

8.10.2022 Cupa Marii Negre, etapa III Constanta 
Club Judetean de Ciclism 

CT 

  

Ghidul tehnic al fiecărei etape va fi pus la dispoziție de către organizatorul fiecărei competiții. 

5. Înscrieri 

Înscrierile vor fi deschise on-line cu cel puțin 15 zile înainte de competiție pe site-ul oficial al etapei. 

Un link al acestui site va fi postat pe site-ul FRC la secțiunea “Înscrieri” a fiecărei etape. 

Înscrierile vor fi închise cel târziu la ora 12:00 din ziua precedentă competiției. 

Sportivii sau după caz team-managerii au obligația de a prezenta licența, confirma încrierea și de a 

ridica numerele de concurs conform programului indicat pe site-ul oficial al competiției. Sportivii care 

nu confirmă înscrierea până la termenul limită nu vor fi admiși în concurs. 

6. Rezultate 

Organizatorul are obligația de a afișa (fizic sau online) rezultatele provizorii ale fiecărei curse în cel 

mult 30 minute de la terminarea cursei respective. Rezultatele oficiale vor fi stabilite de către arbitrul 

principal delegat pentru etapa respectivă după încheierea perioadei de depunere a contestațiilor sau 

după rezolvarea eventualelor contestații. 

Perioada de depunere a contestațiilor este de 30 de minute începând din momentul afișării 

rezultatelor provizorii. Contestațiile se vor depune în scris în atenția juriului de cursă numai de către 

reprezentantul structurii sportive de care aparține concurentul. Reprezentantul structurii sportive se 

va identifica cu licența de team-staff validă pe care o deține și pe care o va prezenta juriului de cursă 

la momentul depunerii contestației. 

Organizatorul are obligația să afișeze rezultatele pe site-ul oficial al competiției până la finalul zilei de 

concurs. 

 



 

 

 

7. Clasament 

Pentru fiecare etapă, clasamentul se va întocmi conform specificului și regulamentului fiecărei curse. 

Clasamentul general al Cupei României este întocmit pe baza punctelor acumulate de fiecare sportiv 
conform tabelului de mai jos: 
 

Locul Puncte Locul Puncte 

1 60 9 12 

2 40 10 10 

3 30 11 8 

4 25 12 5 

5 20 13 4 

6 18 14 3 

7 15 15 2 

8 14 16 1 
 

În caz de egalitate de puncte în clasamentul general intermediar, concurenții se vor departaja în 
funcție de numărul de poziționări pe locul 1, locul 2 etc. din etapele anterioare. Dacă și în acest caz se 
constată egalitate, concurenții se vor departaja în funcție de poziția obținută în etapa curentă. 
 
În caz de egalitate de puncte în clasamentul general final, concurenții se vor departaja în funcție de 
numărul de poziționări pe locul 1, locul 2 etc. din etapele anterioare. Dacă și în acest caz se constată 
egalitate,  concurenții se vor departaja în funcție de poziția obținută în ultima etapă. 
 

8. Secretariatul competiției 

Secretariatul competiției va fi cel al fiecărei etape în parte, conform celor specificate de către 

organizator. Responsabilitatea pentru controlul general și contabilizarea clasamentelor revine 

Federației Române de Ciclism. 

9. Siguranța concurenților 

Conform regulamentelor Federației Române de Ciclism, participarea la competiție nu se poate face 

fără a purta casca de protecție, așezată în mod corespunzător pe cap. 

Participarea se face pe proprie răspundere, conform regulamentelor Federației Române de Ciclism. 

10. Traseul competiției 

Traseul etapelor din cadrul competiției va fi detaliat în ghidul tehnic al fiecărui eveniment în parte. 

11. Sancțiuni și contestații 

Sancțiune aplicate vor fi cele specifice competițiilor de șosea.  

Contestațiile se vor face în scris către juriul de arbitri prezent la fiecare etapă, în conformitate cu 

regulamentele Federației Române de Ciclism, însoțite de o garanție de 100 de lei, care se va returna 

în cazul admiterii contestației. 

12. Conduita și fair-play 



 

 

 

Fiecare participant, apartinator si reprezentant al echipei are obligația unei conduite respectuoase, 

demne și în ton cu spiritul de fair-play al unei competiții sportive. 

Actele de violența de orice fel, precum si orice incalcare a regulamentelor relevante pentru aceasta 

competitie savarsite de catre participanți, reprezentanți ai structurilor sportive și/sau aparținători, vor 

fi pedepsite cu sancțiunile prevăzute de regulamentul de disciplină al FRC. Sancțiunile pot fi dictate 

atât de juriul de cursă cât și de Consiliul de Administrație al FRC. 

Sunt aplicabile toate dispozițiile prevăzute de titlul XIII din Legea Sportului 69/2000, articolele 84-93. 

13. Dispoziții finale 

În cazul apariției unei situații neprevăzute și/sau nemenționate în acest regulament, se va face 

referire la regulamentul UCI, al Federației Române de Ciclism și la legislația României. 

Pentru informaţii legate de Cupa Națională a României, vă puteţi adresa direct Federaţiei Române de 

Ciclism la adresele copii@federatiadeciclism.ro,  office@federatiadeciclism.ro,  sau organizatorilor 

fiecărei etape în cazul în care căutați informații legate strict de aceasta.  

 

 

Întocmit de Comisia de Ciclism pentru Copii din cadrul F.R.C. 
 
Aprobat de C.A. al F.R.C. la 18.02.2022. 
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