
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

GHID TEHNIC 

  
CUPA NAȚIONALA DE DOWNHILL  

CHEILE GRADISTEI 
 

- 14-15 OCTOMBRIE 2022 -



Ghid tehnic 
 

 

Numele competiției: CUPA NAȚIONALA DE DOWNHILL CHEILE GRADISTEI, ETAPA NR 4 

 
Formatul competiției: Competiția se desfasoara in format DHI pe un traseu neutilizat in mod 

normal cu o lungime de 1,9 kilometri, o altitudine de start de 1,300 m, iar sosirea la 850m.   

             



Data competiției: 14 -15 OCTOMBRIE 2022 

 
Categorii:  

Categorii DHI Vârste și gen 

Elite M/F peste 18 de ani 

Juniori M/F 17-18 ani 

Cadeți M/F 15-16 ani 

Copii A M/F 13-14 ani 

Master 1 M/F 30-39 ani 

Master 2 M/F 40 + 

Amatori 17+ M/F peste 17 ani 

Amatori 13-16 M/F 13-16 ani 

Categorii DHI Vârste și gen 

 
 
Localizare: Stațiunea Cheile Gradistei Brasov 
Race office-ul se afla in Complexul Cheile Gradistei si este semnalizat la Receptie 

https://www.google.ro/maps/place/Cheile+Gradistei+Resort+Fundata/@45.4526457,25.2895497,13.
7z/data=!4m12!1m2!2m1!1scheile+gradistei!3m8!1s0x40b339e17c35add9:0xf15362181fc5be59!5m
2!4m1!1i2!8m2!3d45.453207!4d25.2997756!15sChBjaGVpbGUgZ3JhZGlzdGVpIgOIAQFaEiIQY
2hlaWxlIGdyYWRpc3RlaZIBBWhvdGVsmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5STjBs
cVgwdDNFQUU 



 

Reguli: 
 

 
Competiția se desfășoară conform regulamentului UCI și FRC de        mountain bike.  

Sunt OBLIGATORII  

1.purtarea castii de protecție de tip full-face, ochelari tip goggles,genunchiere. 

2. bicicleta trebuie sa fie de tip full suspension. Copiii pot participa si cu hardtail, iar ceilalti 

concurenti care nu detin full suspension sunt rugati sa se inscrie la categoria Open. 

Va recomandam calduros sa folositi si neck brace, armura, manusi sau alte echipamente de 

protectie care considerati ca va ajuta. 

 ATENTIE !!  Numarul de concurs de ghidon trebuie purtat pe bicicleta pe toata durata 

competitiei astfel încat sa fie vizibil. Numarul de spate trebuie purtat la calificari si in finala. 

Sesiunea de track walk este obligatorie iar pe durata acesteia traseul este ÎNCHIS. Toti concurentii 

au obligatia de a parcurge traseul in antrenamente de MINIM DOUA ORI ( 2x) 



  

 

Program 
 
Vineri, 14 octombrie: 
 
09:00 - 17:00: Ridicare kit concurs  
08:00 - 10:00: Track walk   
10:30 - 17:00: Antrenamente oficiale  
17:00 -  Ședinta tehnica 
 
Sâmbătă, 15 octombrie:  
 
09:30 - 11:00: Antrenamente oficiale 
11:30 - 14:00: Calificări  
15:00 - 17:30: Finală  
18:00  - Ceremonie de premiere   
 
ATENTIE!! Programul poate suferi modificari din cauza unor evenimente care nu pot fi controlate de 
organizator. 
 

Înscrieri 
 
Inscrierile se fac pe site-ul partener     https://racetime.ro/events/28/register   pana in data 
de 11.10.2022 ora 14. 
 
In taxa de participare este integrat si Shuttle pentru vineri si sambata 
Taxa se poate achita in contul Asociatiei, Name: Asociatia Club Sportiv Velociped Mountain  
, IBAN: RO04BRDE441SV62235734410, in  RON, B.R.D. - G.S.G., SWIFT CODE: 
BRDEROBU 
Sau la race office in ziua de vineri la ridicarea chitului de competitie 
 

 

1.1. Competițiile din cadrul Cupei Naționale de DHI sunt deschise sportivilor de performanță 
și celor amatori cu vârsta minimă de 13 ani, de orice naționalitate care dețin o licență 
FRC validă. Se vor organiza competiții pentru următoarele categorii: 

• Se va organiza o singură categorie feminină, doar în cazul în care nu sunt 
minim 3 sportive prezente care să se încadreze într-o categorie mai jos 
menționată: 

1.2. Pentru stabilirea categoriilor de vârstă, se va lua în considerare doar anul nașterii. 
1.3. În cazul in care nu sunt minim 3 participanți într-o categorie, aceasta se va cumula cu 

altă categorie de vârstă, in funcție de decizia organizatorului și a panoului de comisari, 
până la ședința tehnică. 

1.4. Sportivii licentiati la categoria amatori au dreptul de a concura la o categorie superioara. 
Odata cu participarea la minim o competitie, indiferent de categoria aleasa, in sezonul curent nu 
se permite revenirea la categoria inferioara( regula speciala pentru sezonul competitional 2022) 



 
Verificarea licențelor și preluarea numerelor se va face vineri 24 iunie între  orele 09:00– 17:00 la secretariatul 
competiției aflat lângă zona de finish 

Cronometrare: Cronometraj electronic cu celula. 

Traseul, cu portiuni grad ridicat de dificultate dispune de spatii amenajate pentru corturi 
echipe , bike wash, salvamont,  ambulanta cu medic si 12 statii pentru Marshali, coordonator 
fiind vicepresedintele Velociped Mountain – Dinu Ionescu,  dispuse astfel : 

 
Alte informații: 

 

- Cel mai apropiat spital 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brasov 

Calea București 25, Brașov 500326 

Număr de urgență: 112 
- Posibilități de cazare:  Resort Fundata Cheile Gradistei 

Contact 
Federația Română de Ciclism 
office@federatiadeciclism.ro 
 
Asociatia club sportiv Velociped Mountain 
velocipedmountain@gmail.com 
 


