Regulament Particular
RoadGrandTour Duo Challenge 2019:
1. Organizator:
Competitiile Road Grand Tour sunt organizate de Asociatia Judeteana de Ciclism Prahova.
Date de contact:
Sediu: Str Pielari Nr 5 , Ploiesti – Prahova
Afiliere La Federatia Romana de Ciclism Nr certificare 824
Nr de identificare registrul sportiv PH-B-000082002
CONT IBAN: RO07 BTRL 0300 1205 U449 39XX deschis la Banca TransilvaniaContact:
Alexandru Ciocan
Cristescu Mihnea 0724515487
2. Descrierea competitiilor:
In perioada premergatoare concursului se vor comunica informatiile necesare pe siteul
www.roadgrandtour.ro pe pagina competitiei respective.
Arbitraj:
Comisia de arbitraj este formata din Alex Ciocan, Mihnea Cristescu, Mihai Rusu, impreuna cu arbitrii
asociati ai Asociatiei Judetene de Ciclism Prahova. Orice cerinta catre arbitrii va fi comunicata numai
in scris catre unul din acesti membri. Se va respecta procedura de contestatie din acest regulament.
Asistenta tehnica:
In cazul oricarei defectiuni tehnice concurentul va opri pe partea dreapta a drumului, pe cat posibil
în afara traseului şi nu va împiedica buna-desfaşurare a competitiei.
Asistenta medicala
La competitiile RGT se va asigura asistenta medicala cu 2 AMBULANTE DE TIP B1/B2.
Zona de alimentare:
Organizatorul va amenaja puncte de alimentare pe traseu.

Este interzisa aruncarea gunoaielor sau a bidoanelor de-a lungul traseului. Acest lucru atrage dupa
sine descalificarea sportivului.
Aruncarea deseurilor va fi facuta in zona imediat urmatoare punctului de alimentare si ele vor fi
stranse de catre personalul organizatorului. Sportivul va fi sanctionat in urma prezentarii de catre
arbitrii a dovadei foto sau video a incalcarii regulii.
Abandonul:
Concurentii care indiferent de motiv abandoneaza sunt obligati sa informeze despre aceasta decizie
unul dintre arbitrii oficiali ai competitiei sau pe organizator telefonic, prin sms in felul urmator:
“abandon, data, nume concurent, numar concurs”.

Daca, indiferent de motiv o asemenea informare nu a fost efectuata, organizatorul va avea dreptul
sa organizeze împreuna cu autoritatile competente misiunea de cautare sau salvare pe costul
participantului neglijent.
Reguli generale in timpul competitiei:
● Utilizarea caştii de protectie este OBLIGATORIE pe întreaga desfaşurare a competitiei.
● Participantii vor purta numarul de concurs in modul indicat de catre organizator.
● Participantii nu au voie sa foloseasca gesturi sau cuvinte nesportive.
● Participantii nu au voie sa arunce pe traseu ambalaje in alta zona decat cea stabilita de
organizator.
● Participantii nu au voie sa se impinga intre ei (nici ca ajutor si nici ca obstructie). Utilizarea mainii
pentru a împinge sau a trage un alt concurent pentru a-l ajuta / împiedica sa înainteze se
sanctioneaza cu amenda si cu descalificare.
● Participantii isi vor declara varsta si statulul (amator/expert) pe propria raspundere.
● Fiecare concurent va purta in timpul competitiei numarul de concurs in modul determinat de
organizator. Cip-ul de cronometrare va fi returnat imediat dupa sosire.
zpantalon scurt la alergare.
● Este interzis participantilor sa poarte casti in urechi pe timpul competitiei.
● Regulile de Fair-Play între concurenti vor fi respectate. Concurentii care urmeaza a fi depaşiti vor
elibera calea celor din urma, în special pe urcarile înguste şi abrupte. Depasirile se fac pe cat posibil
prin partea stanga.
● Toti participantii vor respecta cu strictete regulile de circulatie si indicatiile arbitrilor competitiei.
● Orice comportament din partea participantilor considerat periculos pentru buna-desfaşurare a
competitiei de catre arbitrii sau politie va atrage descalificarea din întreaga competitie si pierd orice
drept de a participa la alte curse RoadGrandTour.
Cursele de ciclism RoadGrandTour nu sunt curse mixte. Este interzis participantilor categoriilor
masculine sa se implice in mersul normal al categoriilor feminine. Participantii categoriilor
masculine nu vor influenta cu nimic performanta din cursa a participantelor feminine.

Nu este permis mersul la trena intre categoriile masculin si feminin in conditiile in care un
participant masculin favorizeaza o participanta feminina. Determinarea acestei situatii va fi facuta
de catre organizator cu ajutorul dovezilor si va fi o decizie exprimata in scris si motivata.
Este interzis orice fel de tras sau impins intre participanti.
Orice reclamatie va fi formulata cu respectarea procedurii de contestatie. In functie de gravitatea
faptului organizatorul va lua urmatoarele masuri: penalizarea concurentului sau concurentilor cu o
durata de timp determinata de organizator, descalificarea concurentului, descalificarea intregii
echipe in caz ca abaterea este realizata de concurentii aceleiasi echipe.
Situatii care atrag dupa sine descalificarea:
● Neparcurgerea traseului în întregime sau scurtarea lui.
● Nefolosirea căştii de protecţie pe timpul concursului.
● Comportamentul lipsit de fair-play faţa de concurenţi sau organizatori.
● Comportamentul agresiv fata de organizatori sau alti participanti.
● Folosirea altului mijloc de locomotie decat propria bicicleta.
● Modificarea/schimbarea numărului de concurs.
● Lasarea ambalajelor sau altor deşeuri pe traseu. Acestea pot fi lăsate doar în zona de dupa
punctul de alimentare.
● Circulația în sens invers pe traseu.
Taxa de participare nu se va rambursa în cazul descalificării.
Contestatii:
Participantii au dreptul la contestatii. Taxa de contestatie este 50 de ron. Contestatiile vor fi insotite
de dovezi verificabile (poze, video, martori, etc).
Contestatiile vor fi adresate organizatorului în scris si insotite de dovezi verificabile nu mai tarziu de
o ora inaintea inceperii festivitatii de premiere.
Contestatiile vor fi solutionate de către organizator. Se va comunica o decizie pana la inceperea
festivitatii de premiere.

3. Membrii Road Grand Tour
Pentru a participa la cursele RGT un sportiv trebuie sa se inscrie ca membru Road Grand Tour.
Inregistrarea contului se face pe siteul RGT la sectiunea “Inregistrare” si permite sportivului sa
participe la competitiile RGT si sa ocupe un loc in clasamentul general.
Crearea contului presupune alinierea respectivului sportiv la prezentul regulament si la cel al
FRC/UCI care este aplicat in cursele RGT.

Inregistrarea ca utilizator nu este obligatorie pentru cursele din seria RoadGrandTour Kids Edition.
Varsta minima de participare la competitiile ce se desfasoara pe drumuri publice este de 14 ani.
Exista doua nivele de performanta; amator si expert.
Categoriile Expert si Amatori vor avea clasamente separate.
Conditii de inscriere
Orice sportiv cu cont valid de membru al comunitatii RGT se poate inscrie in competitiile organizate
de RGT.
Prin participarea la aceste competitii, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament si ale legislatiei in vigoare in
legatura cu desfasurarea competitiilor pe domeniu public aplicabile si sa semneze declaratia pe
proprie raspundere pusa la dispozitie de catre organizatori in ziua concursului, la momentul validarii
inscrierii.
Nu exista limita de varsta pentru inscriere. Copii sunt obligati sa se prezinte la start/competitie
insotiti de un adult (parinte/tutore/antrenor) care isi va asuma pe proprie raspundere faptul ca
minorul va lua startul intr-o competitie sportiva. Se va respecta legislatia in vigoare pentru aceasta
situatie.
Participantii la competitiile RGT sunt obligati sa respecte termenii atat condiţiile din prezentul
Regulament Oficial al Competitiei.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu primi in competitie persoanele care au un comportament
impropriu unui cadru civilizat.
Asigurari
Participarea sportivilor nelicentiati se face pe propria raspundere.
Fiecare participant este responsabil de starea sanatatii, pregatirea fizica si psihica dar si de
aptitudinile necesare participarii intr-o competitie sportiva. Totodata, participantii îşi asuma întreaga
responsabilitate pentru functionalitatea bicicletei şi a echipamentului tehnic utilizat.
Se recomanda participantilor un control medical preventiv anterior participarii la competitie.
Categorii de participanti
Varsta minima de participare la competitiile ce se desfasoara pe drumuri publice este de 14 ani.
Masculin amatori sub 18 ani
Masculin amatori 19-29
Masculin amatori 30-39
Masculin amatori 40-49
Masculin amatori 50-59
Masculin amatori +60 -

Open masculin
Feminin amatori sub 18 ani
Feminin amatori 19-29
Feminin amatori 30-39
Feminin amatori 40-49
Feminin amatori 50-59
Feminin amatori +60
Open feminin
In cazul in care la o categorie sunt inscrisi mai putin de 3 sportivi acesta se va cumula cu categoria
imediat urmatoare. Acest principiu se aplica pana cand numarul de participanti la o categorie este
de minim 5.
Participantii clasati in primii 6 sportivi a categoriei Open nu vor fi clasati la categoriile de varsta.
Taxa de inscriere
Taxa de inscriere la competitiile RGT este de va fi comunicata in pagina web competitiei, pe
www.roadgrandtour.ro.
Modalitati de plata
Plata taxei de inscriere se va face online sau prin transfer bancar sau plata prin OP in contul RO07
BTRL 0300 1205 U449 39XX deschis la Banca Transilvania.
Perioada de plata a taxei va fi comunicata in ghidul tehnic al fiecarei competitii.
Echipament admis
In competitia RoadGrandTour Duo Challenge este permisa participanrea cu bicicleta de MTB,
Ciclocros, Trekking. Bicicletele de contratimp sau sosea nu sunt acceptate.
Clasament si premiere
Participantii clasati in primii 6 sportivi a categoriei Open nu vor fi clasati la categoriile de varsta.
Se vor premia in produse categoriile de varsta.
Se vor premia in bani si produse categoriile Open
Programul competitiei:
Program predare Kituri
se va comunica pe pagina cursei.

Ziua concursului
8:00 - 09:30 predare kituri
09:50 adunarea sportivilor si sedinta tehnica, loc de start
10:00 start
11:15 timp limita parcurgere alergare
13:15 timp limita parcurgere bicicleta
15:00 festivitatea de premiere
16:00 incheierea competitiei sportive

