MODEL GHID TEHNIC COMPETIȚII DE ȘOSEA

Modelul de mai jos este un exemplu de ghid tehnic pentru organizatorii de competiții de șosea,
astfel că la întocmirea acestui document de către solicitanți, informațiile cuprinse vor fi cele
specifice competiției pentru care se întocmește ghidul. Federația Română de Ciclism își rezervă
dreptul de a solicita informații suplimentare care să fie cuprinse în ghidul tehnic.

Ca pio atele Națio ale de Șosea

5

REGULAMENT
Miercurea Ciuc 27 - 28 iunie 2015
Co peti ia se va desfăşura î o for itate u regula e tele FRC și UCI.

Campionatele Naționale de Șosea sunt o o petiţie dedi ată numai sportivilor li e țiați la
Federația Ro â ă de Ci lis . Ca pio atele Națio ale de Șosea vor fi organizate pe data de
și
iu ie
5. Co petiția va avea două pro e la fie are ategorie și a u e: pro a de Co trati p
Individual ai departe CTI și Fond.

ORGANIZATORII
Co petiția este orga izată de Federația Ro â ă de Ci lis î parte eriat u C.S.
I tersport Mier urea Ciu , Dire ția Județea ă de Sport Harghita, Pri ăria Mier urea Ciu
și Co siliul Județea Harghita.
CATEGORIILE DE VÂRSTĂ
Competiția este deschisă sportivilor din categoriile Elite, U
feminin.

, Ju iori și Cadeţi,

as uli

și

PARTICIPARE
La Ca pio atele Naţio ale desti ate sportivilor li e ţiaţi codul UCI al sportivului să fie cu ROU), pot
participa sportivii are au o li e ţă eli erată de Federaţia Ro â ă de Ci lis sau de altă federaţie
de i lis
aţio ală, u o diţia a sportivul să deţi ă etăţe ia ro â ă arte de ide titate
şi/sau ertifi at de aştere .

DESCRIEREA COMPETIȚIEI
Competiția este individuală și va upri de două pro e şi a u e:
- proba de contratimp individual (CTI);
- proba de fond (FOND).

ÎNSCRIERI
Î s rierile sportivilor li e ţiaţi la Ca pio atele Naţio ale de Şosea se vor tri ite, pâ ă î data de
19 Iunie 2015, orele 16:00, la e-mail: office@federatiadeciclism.ro sau la fax: 021.317.08.90,
specificându-se pro ele la are parti ipă fie are sportiv o trati p i dividual şi/sau fo d .
Î s rierile ve ite după a eastă dată u vor fi luate î o siderare. Dire torii teh i i/sportivi vor fi
o ligaţi a la şedi ţa teh i ă să prezi te î s rierea în original, ștampilată și se ată de
o du ătorul stru turii sportive afiliate la Federaţia Ro â ă de Ci lis . Vor fi acceptați sportivii și
cluburile care au plătite toate obligațiile finaciare (taxă club, taxă a tre or, taxă licență) și au
licențe valide eliberate de către Federația Română de Ciclism semnată de președintele Novak
Carol Eduard.

ECHIPELE
Sportivii componenți ai e hipelor afiliate la Federaţia Ro â ă de Ci lis sau la altă federaţie
de i lis
aţio ală su t o ligați să poarte pe timpul cursei echipamentul de club, înregistrat la
Federaţia Ro â ă de Ci lis , u ex epţia ampionilor națio ali di a ul
. Nu se realizează
clasament pe echipe, astfel ă ajutorul î tre sportivi pe par ursul ursei de fo d este i terzis.

DIRECTORII TEHNICI/SPORTIVI
Fiecare echipă trebuie condusă de un Director Tehnic/Sportiv care este obligat să aibă o licență
eliberată de Federația Ro â ă de Ci lis sau de altă federaţie i listă aţio ală.
Directorul Tehnic/Sportiv este obligat să:
- se prezinte la organizator pentru acreditare;
- se prezinte la secretariatul permanent pentru operațiunile de verificare a licențelor;
- se prezinte la arbitru principal pentru înregistrarea mașinii echipei în cursă;
- participe la ședința tehnică;
- respecte regulamentul competiției;
- atenționeze comisarii de sosire la sfârșitul competiției despre numărul de
alergători care au abandonat;
- verifice la linia de sosire, anunțul cu referire la controlul doping și să se asigure că dacă
are sportivi din echipă pe lista de control antidoping, aceștia se vor prezenta în timpul
specificat la inspectorul anti-doping;

SECRETARIATUL PERMANENT
Verifi area și controlul licențelor se vor efectua în 26 iunie între orele 17:00 - 19:00, în spațiul
special amenajat.

ȘEDINȚA TEHNICĂ
Ședința tehnică va avea loc în 26 iunie ora 19:00 într-o lo aţie sta ilită de o u a ord de FRC şi
organizator și vor participa comisarii cursei, oficiali ai federației și ai autorităților locale,
reprezentantul Poliției Rutiere, ai A ula ţei, Dire torii Teh i i/Sportivi, repreze ta ți ai massedia. Î
adrul şedi ţelor teh i e se vor distri ui u erele de o urs, hip-urile de
cronometraj ele tro i şi se va sta ili ordi ea de ple are a sportivilor î pro ele de o trati p.
De ase e ea, se va trage la sorţi ordi ea aşi ilor teh i e pe tru pro ele de fo d.

RESPONSABILITĂȚI
Toți membrii și participanții la competiție vor respecta legislația rutieră în vigoare din România.
Organizatorul nu-și asumă nici o răspundere pentru incidente și accidente de persoane, mașini,
motociclete și biciclete. De asemenea, orice contravenție sau infracțiune comisă de participanții
la competiție nu intră în responsabilitatea organizatorilor și colaboratorilor acestora.

CODUL DE CURSĂ
Sportivii și conducătorii auto a mași ilor ofi iale preze ți în cursă sunt obligați să respecte
regulile de circulație pe drumurile publice, să respe te regula e tul UCI și Regulamentul
Federației Române de Ciclism, precum și dispozițiile arbitrului principal. În mașinile tehnice ale
echipelor vor putea participa numai reprezentanții cluburilor, posesori ai unei licențe valabile
eliberate de FRC. Acreditările vor fi retrase persoanelor care (direct sau indirect) sunt
responsabile pentru nerespectarea dispozițiilor specificate mai sus. Organizatorul va pune la

dispoziție un serviciu de securitate pentru protecția alergătorilor. Cursa va fi precedată de o
mașină cu inscripția "Atenție, cursă ciclistă! " și o mașină la sfârșitul coloanei cu mențiunea
"Sfârșit cursă ciclistă".

PENALITĂȚI
Se aplică penalitățile din regulamentul UCI

ABANDONUL
În caz de abandon, alergătorii trebuie să predea numerele de concurs unui arbitru.

RECLAMAȚII
Toate reclamațiile sau contestațiile privind în mod strict faptele din cursă trebuie să fie examinate de
către juriul de concurs. Nici o reclamație nu va fi analizată, dacă nu este prezentată în scris, și
î soţită de o auțiune de 100 de lei. Această cauțiune poate fi restituită dacă reclamația este
fondată. Reclamațiile trebuie făcute juriului de concurs în următoarele termene:
-asupra clasamentelor cel mai târziu după două ore de la sosire;
- asupra neregularităților î ursă, el ai târziu dupa o oră de la
sosire;

ANTIDOPING
Regulamentele UCI - Antidoping sunt aplicabile în totalitate la această competiție. La sfârșitul
fiecărei etape un eventual control antidoping va fi comunicat conform legislației în vigoare, în
scris, la linia de sosire, de către Organizator. Alergătorii se vor prezenta cu licențele şi artea de
identitate. Aceștia pot fi însoțiți de către Directorul Sportiv/Tehnic al echipei. Responsabil de
controlul doping este laboratorul românesc al Agenției Naționale Antidoping.

PUNCTE UCI
Punctele UCI vor fi atribuite în conformitate cu regulamentul UCI.

PURTAREA CĂȘTII DE PROTECȚIE
În timpul competiției, toți cicliștii sunt obligați să poarte cască de protecție. La startul
competiției, niciun ciclist nu este admis fără să poarte cască de protecție.

NUMERELE DE CONCURS
Fiecare sportiv este obligat să poarte două numere de concurs fixate pe tricou conform indicațiilor
de la ședința tehnică, cu o distanță de 5 cm între ele.
Numerele de concurs sunt distribuite de către organizatori în momentul operațiilor preliminare
de verificare a licențelor, de către juriul de concurs. Vesta de ploaie trebuie să fie transparentă.
Este interzisă tăierea numerelor de concurs.

DESFĂŞURAREA COMPETI IEI
Co ursul se va desfăşura după ur ătorul progra :

Ziua
Sâ ătă
Sâ ătă

Proba
CTI
CTI

Categorie
Cadeți și Juniori feminin
Juniori Masc., Elite feminin

Ture
1
1

Km
12.18 km
24.38 km

Sâ
Sâ

CTI
CTI

U23 Masculin
Elite Masculin

2
2

35 km
35 km

Du i i ă
Du i i ă

Fond
Fond

Cadeţi şi Ju iori feminin
Juniori Masc. şi Elite feminin

1
2

50 km
105 km

Du i i ă

Fond

U

3

160 km

ătă
ătă

şi Elite Masculin

LOCUL DE REUNIUNE AL CURSEI
Toți sportivii și Directorii Tehnici/Sportivi trebuie să se prezinte la locul de start cu minimum o oră
înainte de ora fixată pentru startul etapei și semnarea listei de start. Lista de semnături se închide
cu 15 minute înainte de startul cursei. Sportivii care nu semnează lista de ple are vor fi
descalificați, conform Regulamentului UCI. Alergătorii trebuie să se supună dispozițiilor arbitriilor
de start.

DEPANAREA
Depanarea se face de către mașina tehnică a echipei, schimbul de materiale nu este premis între
alergătorii aceleiași echipe. În punctul de întoarcere se va desemna un punct de depanare în care
e hipele pot tri ite ateriale şi e a i i. De ase e ea, orga izatorii vor pregăti pe tru
pro ele de fo d u autoturis de depa are eutră.

MAȘINA OFICIALĂ
Fiecare echipă va avea o mașină tehnică de cursă chiar dacă echipa are în concurs un singur
alergător. Numerele de ordine pentru mașini vor fi distribuite pentru fiecare pro ă de ătre
organizator. Ordinea startului de la probele de contratimp individual va fi stabilită pe baza
lasa e telor de la pro ele si ilare di a ul
şi se va a u ţa la şedi ţa teh i ă. Pe tru
ordinea mașinilor în etapele de fond, ordinea în carava ă se va trage la sorţi, la şedi ţa teh i ă.

ASISTENȚA MEDICALĂ
Acest serviciu este condus de către un doctor care este direct responsabil. Serviciul este realizat
î ti pul ursei de două a ula țe. Medicul cursei este la dispoziția tuturor participanților de la
operațiile preliminare până la sfârșitul cursei. Medicul, conform atribuțiilor sale, este considerat
arbitru al Federației Române de Ciclism. Lista de spitale și unități de primiri urgențe vor fi
mențio ate la şedi ţa teh i ă.
CEREMONIA OFICIALĂ
Festivitatea de pre iere se va orga iza Du i i ă, ora 9: î Mier urea Ciu . Su sa ţiu ea
pe alităţilor UCI, sportivii trebuie să participe pentru formalitățile protocolare de premiere.

DISPOZIȚII FINALE
La probele de contratimp individual se vor respecta prevederile din regulamentul UCI
referitoare la spe ifi ațiile teh i e ale i i letei.
Copii și adetii vor folosi i i leta sta dard la o trati p i dividual.
În cazul de detalii nemenționate în acest regulament, dispozițiile fac referire la regulamentul UCI și
al Federației Române de Ciclism și legislația din România.

TRASEUL COMPETI IEI
Sâ

ătă - CTI - Cadeți și Juniori feminin – 1 tură - 12.18 km

START: Ciucsângeorgiu (intersecția Bancu) – FINISH: Miercurea Ciuc (Fabrica Lactate Harghita)

Sâ

ătă - CTI - Juniori Mas uli și Elite feminin – 1 tură – 24.38 km

START: Miercurea Ciuc (Fabrica Lactate Harghita) – Ciucsângeorgiu (intersecția Bancu) – FINISH:
Miercurea Ciuc (Fabrica Lactate Harghita)

Sâ

ătă - CTI - U

și Elite Masculin – 2 ture - 35 km

START: Miercurea Ciuc (Fabrica Lactate Harghita) – Ciucsângeorgiu (intersecția Bancu) – intrare în
Sânmartin – Bancu – Misentea – FINISH: Miercurea Ciuc (Fabrica Lactate Harghita)

Du i i ă – Fond – Cadeţi şi Ju iori feminin – 1 tură - 50 km
START: Miercurea Ciuc (P-ta Libertatii) – B-dul Timisoarei (sens giratoriu Kaufland) – Str. Taploca –
Sens giratoriu Hotel Flamingo – Frumoasa 124A – Racu 124 – Ciceu 12 – Miercurea Ciuc (sens
giratoriu Hotel Flamingo) – Miercurea Ciuc centura 13A – FINISH: Harghita Bai



Concurenții care au u dezava taj de
ultima tură! 

i ute fațâ de primul concurent nu mai intră în

Du i i ă – Fond – Juniori Masculin, Elite feminin – 3 ture – 105 km
START: Miercurea Ciuc (P-ta Libertatii) – B-dul Timisoarei (sens giratoriu Kaufland) – Str. Taploca –
Sens giratoriu Hotel Flamingo – Frumoasa 124A – Racu 124 – Ciceu 12 – Miercurea Ciuc (sens
giratoriu Hotel Flamingo) – Frumoasa 124A – Racu 124 – Ciceu 12 – Miercurea Ciuc (sens giratoriu
Hotel Flamingo) – Frumoasa 124A – Racu 124 – Ciceu 12 – Miercurea Ciuc (sens giratoriu Hotel
Flamingo) – Miercurea Ciuc centura 13A – FINISH: Harghita Bai



Concurenții care au un dezavantaj de 25 minute față de primul concurent nu mai intră în
ultima tură! 

Du i i ă – Fond – U

și Elite Mas uli – 5 ture – 160 km

START: Miercurea Ciuc (P-ta Libertatii) – B-dul Timisoarei (sens giratoriu Kaufland) – Str. Taploca –
Sens giratoriu Hotel Flamingo – Frumoasa 124A – Racu 124 – Ciceu 12 – Miercurea Ciuc (sens
giratoriu Hotel Flamingo) – Frumoasa 124A – Racu 124 – Ciceu 12 – Miercurea Ciuc (sens giratoriu
Hotel Flamingo) – Frumoasa 124A – Racu 124 – Ciceu 12 – Miercurea Ciuc (sens giratoriu Hotel
Flamingo) – Frumoasa 124A – Racu 124 – Ciceu 12 – Miercurea Ciuc (sens giratoriu Hotel
Flamingo) – Frumoasa 124A – Racu 124 – Ciceu 12 – Miercurea Ciuc (sens giratoriu Hotel
Flamingo) – Miercurea Ciuc centura 13A – FINISH: Harghita Bai



Concurenții care au un dezavantaj de 25 de minute față de primul concurent nu mai
intră în ultima tură! 

Despre eve tualele odifi ări vor fi i for aţi toţi parti ipa ţii.
Contacte organizator: Dl. Torok Imre: tel 0266 311 811, 0722 205 323, e-mail: mciuc@medexpert.ro

A ula ţa:
Spitale î apropierea traseului: Spitalul Judeţea de Urge ţă Mier urea Ciu
Strada Dr. Dénes László, Miercurea Ciuc 530173, telefon: 021 306 3002
Orga izatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament!
Organizatorii nu-și asu ă i i o răspu dere pe tru i ide te și a ide te de persoa e,
ași i, oto i lete sau i i lete. De ase e ea ori e o trave ție sau i fra țiu e o isă de
parti ipa ții la o petiție u i tră î respo sa ilitatea orga izatorilor și ola oratorilor
acestora.

