Regulament
Road Grand Tour - Boldesti Scaieni - Crama Seciu 16 mai 2015

Introducere
ROAD GRAND Tour Boldesti Scaieni 16 mai se organizeaza si se desfasoara in
conformitate cu :
•
•

Regulamentul FRC, UCI
Prezentul Regulament Particular

Orice modificare adusa prezentului regulament va fi comunicata prin Buletine, datate
si numerotate de catre Organizator - Asociatia Judeteana de Ciclism Prahova, pana la
prima sedinta a Colegiului Comisarilor Sportiv, pe pagina de facebook si pe site-ul
www.roadgrandtour.ro .

Descriere generala
Road Grand Prix Boldesti Scaeni 16.05.2015 Editia a IIa. Etapa I, Campionatul
ROAD GRAND TOUR 2015
• Suprafata de rulare - Asfalt
Lungime totala
- 48KM tura scurta
- 96KM tura lunga

Licenta de Organizator emisa de Federatia Romana de Ciclism nr.824, PH-B000082002
Permis de Organizare emis de Federatia Romana de Ciclism nr. 824

Organizator
Asociatia Judeteana de Ciclism Prahova
PLOIESTI, Str. Pielari, nr. 15, Jud. Prahova,
Telefon 0722-783065,
Fax:0372/879222;
E-mail: alexcio.ciocan@gmail.com

Inscrieri
Inscrierile se realizeza doar online, pe site-ul roadgrandtour.ro
Perioada inscrierilor : 24.04.2015-12.05.2015
Taxa de inscriere/ciclist : 100 lei
Plata se face prin ordin de plata odata cu inscrierea in competitie, in contul
organizatorului:
IBAN : RO07 BTRL 0300 1205 U449 39XX,
Banca : TRANSILVANIA sucursala Ploiesti.
Daca plata nu se realizeaza in 3 zile de la rezervare, concurentul este sters automat
din lista inscrisilor.
Taxa de inscriere se returneaza:
• 100 %, in cazul anularii competitiei din vina exclusiv a organizatorului;
• 50 %, ciclistilor/concurentilor care din motive de forta majora,
atestate/certificate de catre FRC, sunt in imposibilitate de a lua startul.

Categorii disponibile:
TURA LUNGĂ - 96km
Experți
•
•
•

Fete
Băieți < 19
Băieți 19+

Amatori
•
•
•
•
•
•

Fete < 35
Fete 35+
Băieți < 30
Băieți 30-39
Băieți 40-49
Băieți 50+

TURA SCURTĂ - 48km
Amatori
•
•
•
•

Fete < 35
Fete 35+
Băieți < 35
Băieți 35+

Toate vârstele se referă la anii pe care îi împlinești în 2015 (De exemplu, daca ești
băiat, amator de tură lungă și împlinești 30 de ani în decembrie 2015, intri
automat la categoria Băieți 30-39)
ORGANIZATORUL îȘI REZERVĂ DREPTUL de a muta în categoria corectă
sportivii care participă la competiție, în baza istoricului sportivului respectiv (oferind,
bineînteles, explicațiile cuvenite).

Asigurari
Sportivii profesionisti vor avea asigurarea obligatorie cuprinsa in licenta eliberata de
FRC
Participarea sportivilor amatori 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 isi asuma

intreaga responsabilitate pentru functionalitatea bicicletei si a echipamentului tehnic
utilizat.
Se recomanda participantilor un control medical preventiv anterior participarii la
competitie.

Desfasurarea concursului
Competitia va consta in parcurgerea a unui circuit stradal in lungime de aproximativ
24 km, ce se va parcurge de 2 ori de catre cei de la TURA SCURTA si de 4 ori de cei
de la TURA LUNGA.
Startul se va da din varful catararii, din dreptul Cramei Seciu. Prima coborare se va
neutraliza, ciclistii fiind obligati sa NU depaseasca masinile de juriu care vor
deschide coloana.
In cazul in care sunt putini concurenti inscrisi la anumite categorii de varsta, se vor
cumula 2-3 categorii pentru a se putea strange la start un numar suficient de
alergatori.
REGULI IN TIMPUL COMPETITIEI
• Utilizarea castii de protectie este OBLIGATORIE pe intreaga desfasurare a
competitiei.
• Fiecare concurent va purta numarul de concurs PRINS pe spate, IN DREPTUL
BUZUNARELOR sau acolo unde arbitrii vor decide ca este bine pentru
vizibilitate.
• Este permis schimbul la trena intre 2 sau mai multi concurenti.
• Utilizarea mainii pentru a impinge sau a trage un alt concurent pentru a-l ajuta /
impiedica sa inainteze se sanctioneaza cu descalificarea.
• Regulile de Fair-Play intre concurenti vor fi respectate. Concurentii care
urmeaza a fi depasiti vor elibera calea celor din urma, in special pe urcarile
inguste si abrupte.
• Competitia se va desfasura cu trafic rutier inchis PARTIAL pe intreaga durata
a competitiei.
• Orice comportament din partea participantilor considerat periculos pentru
buna-desfasurare a competitiei de catre arbitrii sau politie va atrage
descalificarea din intreaga competitie si pierd orice drept de a participa la alte
curse ale evenimentului.

ASISTENTA TEHNICA SI MEDICALA. ALIMENTAREA
• Asistenta tehnica admisa in competitie se rezuma la inlocuirea sau repararea
componentelor bicicletei, cu exceptia cadrului. Este permisa inlocuirea
bicicletei in timpul competitiei.
• In cazul oricarei defectiuni tehnice concurentul va opri pe partea dreapta a
drumului, pe cat posibil in afara traseului si nu va impiedica buna-desfasurare a
competitiei.
• Se va asigura asistenta medicala pe traseu si in zona de start/finish.
• Se va amenaja 1 punct de alimentare in zona de start/sosire Este interzisa
aruncarea gunoaielor de-a lungul traseului.

ATENTIONARI
- ASFALTUL PE URCARE NU ESTE IN CEA MAI BUNA STARE. Rugam
concurentii sa pedaleze cu grija si sa-i atentioneze si pe cei din spatele lor

Abandonul
Concurentii care indiferent de motiv abandoneaza sunt obligati sa informeze despre
aceasta decizie unul dintre arbitrii oficiali ai competitiei sau pe organizator telefonic.
Daca, indiferent de motiv o asemenea informare nu a fost efectuata, organizatorul va
avea dreptul sa organizeze impreuna cu autoritatile competente misiunea de cautare
sau salvare pe costul participantului neglijent.

Clasamente
Fiecare concurent este obligat sa parcurga traseul cursei si va fi cronometrat la finish.
Ordinea trecerii liniei de sosire determina pozitia in clasament.
Se vor intocmi si premia urmatoarele clasamente:
• Locurile 1-3 in Clasamentul sportivilor legitimati (separat seniori, juniori,
fete)
• Locurile 1-3 Clasamentul pe categorii de varsta (rezervat amatorilor)
Clasamentul pe categorii de varsta este rezervat exclusiv amatorilor. Prin
aceasta afirmatie facem apel la sportivii profesionisti sau semiprofesionisti de a
lasa competitia amatorilor DOAR amatorilor si a se inscrie la CATEGORIA
EXPERT, acolo unde se vor intrece cei mai buni si mai demni dintre amatori si
putinii profesionisti ramasi la noi :)

Reclamatii
Orice protest, reclamatie este inaintat/a, in scris, Directorului de Concurs insotita de o
taxa de 50 ron. In cazul in care reclamantul are dreptate taxa i se va restitui. Cele fara
taxa achitata si cele verbale nu se iau in considerare.

