Etapa a IV-a, Cupa României Copii Șosea 2019
15 Septembrie 2019
București
1. Prevederi generale
Etapa a 4-a a Cupei României de Copii Șosea, denumită în continuare „competiția”, este un concurs de
ciclism organizat de Federația Română de Ciclism.
Data de desfășurare: 15 septembrie 2019
Locul de desfășurare: București, Șoseaua Kiseleff intersecție cu Strada Arhitect Ion Mincu.
Competiția se va desfășura în conformitate cu regulamentele Uniunii Cicliste Internaționale și a
Federației Române de Ciclism.
2. Traseu, distanțe, ore de start și categorii de concurs
Traseul competiției îl reprezintă un circuit pe Șoseaua Kiseleff între Strada Arhitect Ion Mincu si Arcul
de Triumf ( se ocolește ). Distanța unei bucle este de 2km.
Distanțele de concurs sunt următoarele:
Categorie
Copii D1 / D2 (M+F)
Copii C (M+F)
Copii B (M+F)
Copii A (M+F)

Distanță
2/4 km
8 km
14 km
26 km

Numar ture
1/2
4
6
13

Ora de start
08.00
08.25
08.50
09.40

Ora premiere
Aprox. 14.45

3. Desfășurarea competiției
Competiția va fi de tip fond pentru toate categoriile.
În caz de defecțiune tehnică nu se acordă tură neutră. Depanarea se va face doar în zona special
desemnată pentru acest lucru.
Dacă un concurent va fi prins din urmă, va fi oprit din cursă, dar va figura în clasamentul final al
competiției.
Juriul de cursă este abilitat să decidă în orice privință a competiției.

4. Înscrieri și taxe
Înscrierile se vor face prin adresă oficială din partea structurii sportive trimisă la adresa copii@
federatiadeciclism.ro, până la data de 13 septembrie.
Nu există taxă de înscriere.
Participarea la competiție este condiționată de posesia unei licențe UCI valide pentru 2019.
Nu se fac înscrieri la fața locului.
5. Reglementări tehnice
Reglementările Federației Române de Ciclism privind raportul
maxim de angrenaj (pas) prevăd următoarele valori:
Suplimentar, se prevede:
•

•

•

Verificarea raporturilor de angrenaj se va face înainte de
startul fiecărei categorii. Prezența sportivilor în boxa de
Start este obligatorie cu 20 de minute înainte de Startul
categoriei din care face parte.
Primii 3 concurenți din clasamentul general final de la
fiecare categorie cu limitare de pas vor fi verificați imediat
după încheierea competiției
Nu este permisă blocarea schimbătorului pentru raportul maxim de angrenaj (pas) conform
categoriei fiecarui sportiv. La categoria Copii D nu este obligatoriu participarea cu o
bicicletă de tip cursieră. La celelalte categorii este obligatorie bicicleta de tip cursieră.

Amplasamentul zonei de depanare va fi în perimetrul zonei de start/sosire.
6. Diverse
Contestațiile se vor depune în termen de maximum 30 de minute de la încheierea cursei care este în
discuție, însoțite de o cauțiune de 150 de lei. În cazul în care contestația este acceptată, suma va fi
restituită deponentului. În cazul în care contestația va fi respinsă, atunci suma va fi reținută de către
organizator.
Pentru obţinerea licenţei sau alte informaţii legate de competiție, vă puteţi adresa direct Federaţiei
Române de Ciclism la adresa office [at] federatiadeciclism.ro sau la numărul de telefon: 031 33 33
650.
------------------------------------------------------------FINAL------------------------------------------------------------------

