
 

 

REGULI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE 

CYCLING RACE SLOBOZIA 2022 

 

Echipament necesar pe traseu 

Sunt acceptate atât biciclete de șosea cât și biciclete MTB. Participanţii sunt obligaţi, 

indiferent de vârstă, să poarte cască de protecţie pe tot parcursul traseului. Numărul o 

să fie fixat pe ghidon, acesta rămânând vizibil pe tot parcusul concursului. Numărul se 

va ridica în ziua concursului din zona de start. 

Responsabilitatea participanţilor 

Fiecare participant trebuie să semneze declaraţia pe propria răspundere link aici . 

Întreaga responsabilitate în legătura cu starea de sănătate a concurentului îi revine 

acestuia. Accidentele survenite ca urmare a modului de abordare a traseului sunt tot o 

responsabilitate a concurentului. Toate situaţiile vor fi abordate cu fair play şi o 

atitudine prietenoasă atât de organizatori, cât şi de participanţi şi voluntari. 

Organizatorii nu vor fi făcuţi responsabili de accidentarea concurentului în timpul cursei, 

nici de eventualele defecţiuni care pot apărea la bicicletă. Organizatorii pun la dispoziţie 

o salvare auto dedicată evenimentului. Rularea pe orice tronson de drum public se face 

cu respectarea regulilor de circulaţie şi a legislaţiei în vigoare. Participanţii trebuie să 

ruleze adecvat. Orice accident în care sunt implicaţi participanţii la concursul Cycling 

Race Slobozia, survenit în timpul desfăşurării acestuia din nerespectarea regulilor de 

concurs şi a regulilor de conduită în trafic impuse de lege va fi în responsabilitatea celor 

implicaţi în accident. 

!!! Concurenţii care, indiferent de motiv, abandonează sunt obligaţi să informeze 

despre această decizie organizatorul, telefonic, la numărul înscris pe nr. de participare. 

Pe parcursul competiţiei, mediul încojurător trebuie protejat. Astfel, participanţii sunt 

rugaţi să arunce ambalajele doar în spaţiile amenajate special pe traseu sau la 

start/finish. 

Conditii ce atrag descalificarea 

1) Scurtarea traseului sub orice formă. 

2) Nerespectare indicaţiilor semnalizate vizual. Nerespectarea indicaţiilor date de 

organizatori  sau voluntari. 

3) Lipsa unui echipament adecvat. CASCA TREBUIE PURTATĂ PE TOT PARCURSUL 

COMPETIŢIEI. 

4) Atitudinea agresivă faţă de ceilalţi concurenţi, organizatori, voluntari sau participanţi. 



 

 

5) Starea de sănătate care nu permite participarea la competiţie. 

6) Concurentul va fi automat descalificat dacă se află în stare de ebrietate sau a 

consumat o substanţă interzisă. !!! 

Descalificările se pot face şi după încheierea concursului, după ce au fost vizualitate 

imaginile, filmele făcute pe traseu, sau un alt participant a sesizat vreo neregulă. 

 

Recomandări 

Fiecare participant ar trebui să aibă asupra sa: 

1)bidon cu apă 

2)geluri sau batoane energizante 

3) pompă, cameră de schimb, petice pentru pană 

4) telefon mobil 

5) imbrăcăminte adecvată stării meteo (se recomandă verificare stării meteo cu o zi 

înainte de concurs) 

6) ochelari 

7) mănuşi 

 

 

 

 


