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GHID  

DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU COMPETIȚIA 

TURUL TARII HATEGULUI ed. I 

CUPA JUDETULUI HUNEDOARA ed. III #3 

 

 

Prezentul ghid este întocmit conform Regulamentelor UCI si FRC 

 

 

 

CARACTERISTICILE CURSEI 

 

Proba de contratimp individual (CTI) 

Traseul probei, în condiții de trafic închis, este pe: DJ 585, cu plecarea de la intersecția cu DN 68 și 

intoarcerea  la intersecția cu DC 85. Lungimea traseului este de 10 Km. Distantele parcurse sunt 

diferite in functie de categorie. 

 
  

Proba de fond (FOND) 

Competiția se desfășoară pe un circuit de șosea, în condiții de trafic închis/restricționat la o banda/ 

sens. Pe urmatorul traseu: Hateg, G-ral Berthelot. Fracadin, Tustea, Densus, Pesteana, Clopotiva, Rau 
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de Mori, Valea Daljii, Ohaba Sibisel, Sibisel, Sanpetru, Reea, Vadu, Hateg, Santamarie Orlea, Bucium 

Orlea, Gantaga, Bretea Romana, Batalari, Chitid, Bosorod, Tarsa, Costesti, Ludestii de Jos, Ocolisu 

mic, Strei Sangeorgiu, Calan, Hunedoara, Teliuc, Cincis Cerna, Silvasu de Jos, Hateg. 

Distantele parcurse sunt diferite in functie de categorie. 

Lungimea traseului: 150 Km/1.800m.  

  

     

 

 

CATEGORII/TRASEE/TIMPI CONTROL 

 

CTI: 

CADET, JUNIOR , ELITE F, MASTER F -10 Km; 

U23, ELITE M, MASTER M 1,2,3-20 Km. 

Lista de start se va intocmi in baza rezultatelor de la CN CTI 2022, incepand cu categoriile inferioare, 

se va afisa in ziua precedenta si se va semna inainte de start. 

Ecartul de start intre sportivi este de 1(un) minut. 

 

FOND:  

JUNIOR M, MASTER M 1,2,3, U23, ELITE M   160 Km/300 min; 

CADET, JUNIOR F,  ELITE F, MASTER F  60 Km/200 min. 

Lista de start se va intocmi in baza rezultatelor de la proba de CTI, se va afisa in ziua precedenta si se 

va semna inainte de start. 

Ecartul de timp intre serii este de 5(cinci) minute. La ambele probe inregistarea timpului se face prin 

sistem electronic si back-up prin cronometrare manuala. 
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ECHIPAMENT 

 

Sportivii vor purta pe parcursul competiției unul sau două numere de identificare, pe corp, in functie 

de proba;  

Chip-ul de cronometrare va fi fixat de cronometrori împreună cu numărul pe cadrul bicicletei;  

Casca, purtată corespunzător, ochelarii, din material incasabil, sunt obligatorii; 

Sportivii licențiați la un club afiliat federațiilor naționale trebuie să poarte echipamentul clubului sau al 

echipei înregistrate la UCI pentru care concurează; 

Tricoul de campion național se va purta la proba la care a fost câștigat titlul; 

Bicicleta utilizată va fi specifică pentru competițiile de șosea. 

Bicicleta utilizată la proba CTI va fi specifică pentru pentru acest tip de competie, in cazul bicicletelor 

specifice competițiilor de șosea se admite montarea aerobarurilor. 

Nerespectarea acestor condiţii atrage după sine descalificarea imediată a sportivului în culpă. 

 

 

RESTRICȚII DE PAS 

 

Cadeții vor folosi pasul maxim de 6,93 m (52x16) și vor folosi doar bicicleta standard de șosea în 

proba de contratimp individual. 

Juniorii vor folosi pasul maxim de 7,93 m (52x14) 

În proba de contratimp individual, lungimea maximă a ghidonului este de 75 cm. 

 

 

PROGRAM 

CTI 

Înscriere: on line  19.07-19.08 ora 15:00              

     validare:     20.08 ora 09:00  START 

     șed. teh:     20.08           ora 10:30  

     start:     20.08           ora 11:00 

 

FOND  

Înscriere: on line 19.07-19.08 ora 15:00             

     validare:     21.08 ora 09:00 START 

                șed. teh:     20.08           ora 18:00 Primărie 

                start:     21.08           ora 11:00 

Festivitatea de premiere se va face dupa fiecare serie. 

 

Înscrierile se vor face on-line in site-ul: http:/clubfaerag.ro/ 

Sportivii minori se vor înscrie, obligatoriu, cu semnătura părinților sau tutorelui; 

La validare toți sportivii vor prezenta CI si  licența FRC; 

Înscrierea este valida după primirea numărului de identificare si a chip-ului de cronometrare; 

Organizatorul poate refuza participarea, la concurs, a sportivului sau oficialului cărui prezență ar putea 

aduce atingere imaginii sau reputației organizatorului ori evenimentului; 

Competiția se încheie după consumarea timpului de control a fiecărei categorii. 

 

OPRIREA / RETRAGEREA 

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a opri din competitie un participant în următoarele cazuri: 

Sportivul s-a accidentat și starea sa nu-i mai permite să continue; 

Sportivul este observat de către un organizator fără numărul de participare; 

Abaterea de la traseu, tăierea curbelor prin urcare pe trotuar; 
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Abandonarea de echipament, ambalaje sau orice alte resturi pe traseu; 

Comportament nesportiv față de ceilalți participanți sau conduita necorespunzătoare faţă de oficiali, 

public, organizator; 

Nerespectarea indicațiilor exprese ale organizatorului sau ale reprezentanților acestuia; 

Orice participant care abandonează  va anunța  organizatorul și va preda numărul de identificare.   

Nerespectarea conditiilor impuse prin masurile de siguranta privind conditiile de organizare/ 

desfasurare a competitiilor sportive individuale outdoor. 

 

MĂSURI DE SIGURANŢĂ  

 

Se vor respecta reglementarile la zi stabilite prin ordin al MTS, privind organizarea/desfasurarea 

competitiilor sportive individuale outdoor, inscrise ca anexa a prezentului ghid. 

Sportivii participă la acest concurs pe proprie răspundere, cu respectarea legislației rutiere  în vigoare, 

a Regulamentului UCI si Regulamentului FRC, fapt atestat de declarația care este parte integrantă în 

procedura  de înscriere.  

Conducatorii auto ai mașinilor  tehnice vor respecta de asemenea legislația rutieră în vigoare si 

indicatiile organizatorului privind intrarea/iesirea din caravana. 

Pe timpul concursului coloana de sportivi va fi însoțită de mașini pentru deschiderea traseului, 

mașinile tehnice ale echipelor participante, mașini tehnice neutre și  motociclete. 

Accesul masinilor tehnice in traseul de concurs se va face dinspre Str. Mihai Eminescu, P-taVictoriei, 

giratoriu, B-dul 22 Decembrie, dupa trecerea ambulantei. Iesirea din traseu se va face B-dul 22 

Decembrie, giratoriu, P-ta Victoriei, Str. Mihai Eminescu. 

Este stict interzis accesul masinilor tehnice in zona de start si zona de franare. 

La intersecțiile cu viraj la stânga, intersecțiile semaforizate și sensurile giratorii prioritatea 

competitorilor va fi asigurata de agenți ai politiei rutiere naționale. 

Caravana ciclistă va fi însoțită de ambulanță cu medic. De-a lungul traseului sunt poziționați voluntari, 

instruiți să anunțe orice problemă de sănătate apărută la un sportiv. La start/sosire există o ambulanță 

cu personal specializat.  

Serviciul medical in cazul accidentelor majore este asigurat de Spitalul Județean de Urgenta Deva, 

prin serviciul 112. 

În caz de forță majoră organizatorul poate modifica traseul, amâna sau opri competiția. 

 

CAZARE 

 

Hotel Baril 

Camera dubla 175 lei/noapte 

Marius Ianc-0722 031 626 

 

Hotel Ho Ha 

Camera dubla 250 lei/nopate 

Andreia Gardean-0749 139 757 

 

Art Motel  

Camera dubla 175 lei/noapte 

Crina Craciun-0744 525 514 

 

Vila Silva 

Camera dubla 125 lei/noapte 

Adrian Botca-0763 853 377 

 

Nota: Faceti rezervarile din timp, aprilie-mai! 
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         Inainte de a face comanda, va rugam, verificati oferta. 

 

SECRETARIATUL DE CURSA 

 

Se gaseste la Primaria Orasului Hateg. 

Este asigurat de voluntari ai Clubului Sportiv Faerag din 21.08, ora 09:00 pana la finalul activitatii. 

 

COMISARII DE CURSĂ 

 

 Administrația comisarilor de cursă este condusă de arbitrul principal(AP)  delegat de Colegiul    

Arbitrilor din Federatia Romana de Ciclism. 

 

 

PARTENERI MEDIA 

 

Radio BigFM, KTV, INFO HD,  Ziarul Hunedoreanul, Mesagerul Hunedorean, Hunedoara liberă.ro 

 

Toți sportivii pot acorda interviuri înainte și la finalul concursului.  

Sportivii premiați vor acorda interviuri, partenerilor media.  

Organizatorii acorda interviuri înainte și la finalul evenimentului. 

În timpul concursului informarea  este asigurata de ofițerul de presă. 

 

LISTA OFICIALILOR 

 

Delegatul FRC:......; 

Director de competitie: Adrian Ciobanu; 

Responsabil cu securitatea: Emi Candea; 

Arbitru principal:.......; 

Secretar cursa: Calin Pop 

 

PUNCTAJUL PENTRU CUPA JUDETULUI HUNEDOARA 

 

  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Locul Punctaj Locul Punctaj 

1 40 11 11 

2 35 12 9 

3 30 13 8 

4 27 14 7 

5 24 15 6 

6 21 16 5 

7 19 17 4 

8 17 18 3 

9 15 19 2 

10 13 20 1 

Bonus participare 

integrala 

20 

mailto:faeragclub@yahoo.com
http://www.ajchd.ro/

