
 

 

Regulamentul concursului 

 Cycling Race Slobozia 2022 

 

 

 

Organizatorul Concursului: 

Organizatorul concursului “Cycling Race Slobozia” este Primăria Municipiului Slobozia 

prin Clubul Sportiv Municipal cu sediul în Slobozia, Aleea Stadionului, Nr. 1, județul 

Ialomița. 

Locul și durata desfășurării concursului: 

Cycling Race Slobozia este un concurs de ciclism și  se desfășoară în municipiul 

Slobozia,  județul Ialomița în ziua de 09.10. 2022 între orele 9 – 14. 

Vârsta minimă: 

Vârsta minimă pentru participarea la Cycling Race Slobozia  este de 6 ani pentru 

traseul scurt , 10 ani pentru traseul mediu și 16 ani pentru traseul lung.  

Echipament Obligatoriu: 

• Casca de ciclism este obligatorie pentru toate categoriile de concurenți, atât în 

timpul competiției cât și în timpul antrenamentelor; 

• Este interzisă decuparea/găurirea numărului de concurs; 

• Toate bicicletele folosite la Cycling Race Slobozia trebuie propulsate doar prin 

forța umană. 

• Bicicletele acceptate sunt atât cele cu profil MTB cât și cele de șosea, în bună 

stare de funcționare; 

• Numărul de concurs va fi montat pe bicicleta, în față, pe ghidon vizibil și nu va fi 

înlăturat de cât după trecerea liniei de sosire (sau în caz de abandon); 

• Concurenții pot repara sau înlocui orice piesa cu excepția cadrului. Schimbarea 

bicicletei nu este permisă, concurenții trebuie să treacă linia de sosire cu același cadru 

și același număr pe ghidon; 

• În cazul unei pene sau a unor defecțiuni minore, opriri, concurentul este obligat 

să elibereze traseul pentru a evita accidentările și să-și rezolva problema într-un loc 

sigur; 

 



 

 

Recomandări: 

• Bidon sau bidoane cu apă (de preferat sa fie pus la îndemână în 

suportul/suporții de la bicicletă); 

• Ochelari ; 

 Mănuși; 

• Pompa, camera de schimb, petice pentru pană și leviere; 

• Telefon mobil ; 

• Nu este recomandată folosirea de către concurenți a sistemelor radio sau alte 

comunicații  (Ex: iPod, walk-man, mp3 player etc.); 

 

Categorii: 

Traseu scurt CYCLING RACE 6 km 

• Copii 6-9 ani  

• Copii 10-14 ani  

• Adolescenți 14-18 ani  

• Adulti 19 -29 ani 

• Adulți 30- 39 ani 

• Adulți 40 – 49 ani 

• Adulți 50+ 

Traseu mediu CYCLING RACE 12 km 

• Copii 10 -14 ani  

• Copii 15 -19 ani  

• Adolescenți 16 – 19 ani  

• Adulti 20 -29 ani 

• Adulți 30- 39 ani 

• Adulți 40 – 49 ani 

• Adulți 50+ 

Traseu lung CYCLING RACE 42 km 

• Adolescenți 16 – 19 ani  



 

 

• Adulti 20 -29 ani 

• Adulți 30- 39 ani 

• Adulți 40 – 49 ani 

• Adulți 50+ 

Procesul de înscriere  

1. Perioada: Începând cu 26.09.2022 se deschid înscrierile prin completarea 

formularului de participare link aici.  Se pot face înscrieri și în ziua concursului. 

2. Numărul de concurs se ridică începând cu ora 8 la punctul de start al competiției 

Piața Unirii, Slobozia prin completarea unei declarații pe propria răspundere link aici 

 Participanții minori trebuie sa vina la ridicarea pachetului insoțiți de către un părinte 

sau tutore legal, împreuna cu declarația pe propria răspundere pentru minori link aici) 

Startul: 

Startul  traseului scurt  CYCLING RACE 6 km (1 x loop 6 km) se va da la ora 09 00 în 

data de 09 octombrie 2022. Timpul limită este de 0,20 ore 

Startul  traseului mediu  CYCLING RACE 12 km (2 x loop 6 km) se va da la ora 10 00 

în data de 09 octombrie 2022. Timpul limită este de 0,45 ore 

Startul  traseului lung  CYCLING RACE 42 km (7 x loop 6 km) se va da la ora 11 00 în 

data de 09 octombrie 2022. Timpul limită este de 1,50 ore 

Startul va fi dat de MC-ul competiției în următorul fel: un anunț cu numărătoare 

inversă de la 10, 9, …2, 1, START. Startul va fi colectiv. 

 Marcajul: 

Sistemul de marcaj banda/spray 

Premiile 

Indiferent de numărul de participanți, concurentii clasati pe primele trei locuri vor primi 

cupe, medalii, tricouri, căști de ciclism și mănuși. 

Responsabilitatile Organizatorului: 

• asigura pachetul de start pentru concurenti; 

• asigura traseul de concurs marcat corespunzator; 

• asigura puncte de rehidratare si verificare; 

• asigura premii ce pot fi in bani si echipament, cupe sau/si medalii; 



 

 

• asigura plasarea punctelor de control pe parcursul traseului si respectarea ordinii 

de sosire a concurentilor la acestea; 

• asigura siguranta la start si finish; 

• asigura paza si suport medical; 

• asigura medalie fiecarui finalist; 

• asigura efectuarea sedintei tehnice inaintea concursului; 

• In conditii meteo nefavorabile, Organizatorul poate decide 

oprirea/amanarea/anularea competitiei. 

Responsabilitatile Participantului: 

• Toti concurentii participa la competitie pe proprie raspundere. 

• Fiecare participant este obligat sa urmeze indrumarile organizatorilor si a 

organelor de politie. In locurile unde acestia nu sunt, sa respecte regulile de circulatie 

si sa manifeste prudenta; 

• Concurentul care sufera un accident sau orice fel de paguba materiala (bicicleta, 

alte echipamente) participa pe propria raspundere si renunta prin insasi inscrierea la 

competitie la orice drept de a solicita despagubiri; 

• concurentii trebuie sa cunoasca regulamentul si sa participe la sedinta tehnica, 

sa considere cu precautie  informatiile anuntate de organizatori, in sedinta tehnica 

organizatorul anunta informatii oficiale chiar  daca acestea nu sunt redactate in 

prezentul regulament. 

• in cazul constatarii unui accident, concurentii sunt obligati sa  sune pe numarul 

de urgente afisat pe numarul de concurs sau 112 

• concurentii sunt obligati sa respecte regulile de protectie a mediului 

inconjurator. 

• concurentii sunt obligati sa protejeze/evite eventualii spectatori, masini sau 

cetateni ajunsi intamplator pe traseu. 

Condiții ce atrag descalificarea: 

• Neparcurgerea traseului în întregime sau scurtarea lui. 

• Nefolosirea căștii de protecție pe timpul concursului. 

• Comportamentul lipsit de Fair Play, si limbaj trivial fata de concurenti, 

organizatori sau spectatori. 

• Schimbarea bicicletei in timpul concursului. 

• Schimbarea numărului de concurs. 

• Abandonarea ambalajelor sau altor deșeuri pe traseu. Acestea pot fi lăsate doar 

în zona de sosire/start. 

• Consumul de alcool in timpul concursului. 

• Descalificările se pot face și după concurs in urma vizualizării pozelor, filmelor, 

sau a sesizării fondate a altor concurenți. 



 

 

Nota 1: In cazul in care organizarea concursului este impiedicata de evenimente de 

forta majora, si/sau de evenimente meteo nefavorabile, organizatorul isi rezerva 

dreptul de a decide, dupa caz, amanarea / oprirea/ prelungirea concursului sau 

modificarea traseului. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica în orice moment prezentul regulament, 

de cate ori este necesar si fără nici o notificare prealabilă. Aceste posibile schimbări 

vor fi publicate pe pagina oficială de Internet a concursului. 

Nota 2: Prin inscrierea la concurs participantii declara ca sunt de acord cu prelucrarea 

datelor cu caracter personal de catre organizator, precum si cu participarea la concurs. 

Nota 3: Organizatorul este exonerat de răspundere dacă în timpul cursei publicul 

deteriorează marcajele de ghidare. 

 

 

 

Slobozia, 26.09.2022 

  

  

  

 


