Regulament OffRoad Grand Tour – Teleferic Challenge:

1. Regulament FRC:
Prezentul regulament se subordoneaza regulamentului tehnic national pentru disciplinele sosea si pista al
Federatiei Romane de Ciclism. Acesta poate fi consultat aici:
http://www.federatiadeciclism.ro/site/wp-content/uploads/2017/01/REGULAMENT-TEHNIC-NATIONALPENTRU-DISCIPLINELE-DE-MOUNTAIN-BIKE.pdf

2. Organizator
Organizatorul competitiilor Road Grand Tour este Asociatia Judeteana de Ciclism Prahova.

3. Membrii Road Grand Tour
Pentru a participa la cursele RGT un sportiv trebuie as se inscrie ca membru Road Grand Tour.
Inregistrarea contului pe siteul RGT permite sportivului sa participe la competitiile RGT si as fie
inregistrat in clasamentul general. Creearea contului presupune alinierea respectivului sportiv la
prezentul regulament si la cel al FRC.

3.1 Statutul sportivilor
Conform regulamentului FRC sportivii au urmatoarele statuturi: - sportivi nelicentiati, sportivi
licentiati amatori, sportivi licentiati profesionisti. Sportivii vor fi clasati conform acestui statut.
Organizatorii vor verifica inainte de fiecare etapa RGT lista de sportivi profesionisti pusa la dispozitie
de FRC, si isi iau dreptul de a muta la categoria valabila sau chiar descalifica sportivii care intentionat
sau nu, participa la alta categorie decat cea din care face parte.

3.2 Categorii de participanti
TURA LUNGĂ

•OPEN MASCULIN (pentru sportivii amatori)
•OPEN FEMININ (sportivele amatoare si profesioniste)
•OPEN EXPERTI (sportivii legitimati)
•OPEN JUNIORI (sportivii juniori legitimati)

Categorii de vârstă (doar pentru amatori):
MASCULIN

FEMININ

• <=18

• <=18

• 19-29

• 19-29

• 30-39

• 30-39

• 40-49

• 40-49

• 50-59

• 50-59

• >=60

• >=60

TURA SCURTĂ ȘI TURĂ MEDIE
•OPEN MASCULIN
•OPEN FEMININ

Categorii de vârstă:

MASCULIN

FEMININ

• <=18

• <=18

• 19-29

• 19-29

• 30-39

• 30-39

• 40-49

• 40-49

• 50-59

• 50-59

• >=60

• >=60

4. Descrierea competitiei
Programul competiei, precum si alte detalii vor fi publicate pe site-ul www.roadgrandtour.ro si pe pagina
de facebook a competitiei.
Competitia va avea loc duminica, 23 iulie 2017.
4.1 Conditii de inscriere
Orice sportiv cu cont valid de membru al comunitatii RGT are dreptul de a se inscrie in competitiile
organizate de acesta.
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 aplicabile si sa
semneze declaratia pe proprie raspundere pusa la dispozitie de catre organizatori cu ocazia inscrierii, si 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 v-a luat
startul intr-o competitie. 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, cat si regulamentul tehnic national pentru disciplina “sosea” al FRC si regulametul
respectiv al Uniunii Cicliste Internationale.
Organizatorul isi ia dreptul de a nu primi in competitie persoanele care au un comportament impropriu
unui cadru civilizat.
4.2 Taxa de inscriere
Taxa de inscriere la competitiile RGT este de 75 de ron.
4.3 Echipament admis
Bicicletele admise in competitiile RoadGrandTour sunt cele de sosea. Se va tine cont de prevederile
regulamentului tehnic al FRC, sectiunea 3 - Bicicleta.

La probele de fond nu sunt admise biciclete de contratimp sau biciclete echipate cu ghidoane de
contratimp sau aerobar-uri. Participantii cu biciclete de munte isi vor asuma dezavantajul lor fata de
participantii cu bicicletele de sosea.
4.4 Clasament si premiere
RGT va avea un clasament general, ce va fi actualizat dupa fiecare etapa. Se va organiza o premiere a
acestui clasament la fiecare sfarsit de sezon.
La fiecare etapa RGT, clasamentul va fi facut conform categoriilor de varsta si a statului sportivului
(amator/profesionist).
Sportivii clasati pe podium la categoria Open nu se vor clasa pe podium la categoria de varsta.
Se vor premia in produse categoriile de varsta.
Se vor premia in bani si produse categoriile Open.
Premii:
TURA LUNGĂ
OPEN FEMININ
•
•
•

LOCUL 1: 800 lei voucher 300 lei
LOCUL 2: 600 lei voucher 200 lei
LOCUL 3: 400 lei voucher 100 lei

OPEN MASCULIN AMATORI
•
•
•

LOCUL 1: 800 lei voucher 300 lei
LOCUL 2: 600 lei voucher 200 lei
LOCUL 3: 400 lei voucher 100 lei

OPEN MASCULIN EXPERTI
•
•
•

LOCUL 1: 800 lei voucher 300 lei
LOCUL 2: 600 lei voucher 200 lei
LOCUL 3: 400 lei voucher 100 lei

OPEN EXPERTI JUNIORI
•
•
•

LOCUL 1: 600 lei voucher 300 lei
LOCUL 2: 400 lei voucher 200 lei
LOCUL 3: 300 lei voucher 100 lei

TURA MEDIE
OPEN FEMININ
•
•
•

OPEN MASCULIN

LOCUL 1: 600 lei voucher 300 lei
LOCUL 2: 400 lei voucher 200 lei
LOCUL 3: 300 lei voucher 100 lei

•
•
•

LOCUL 1: 600 lei voucher 300 lei
LOCUL 2: 400 lei voucher 200 lei
LOCUL 3: 300 lei voucher 100 lei

TURA SCURTĂ
OPEN MASCULIN
•
•
•

OPEN FEMININ

LOCUL 1: 400 lei voucher 300 lei
LOCUL 2: 300 lei voucher 200 lei
LOCUL 3: 200 lei voucher 100 lei

•
•
•

LOCUL 1: 400 lei voucher 300 lei
LOCUL 2: 300 lei voucher 200 lei
LOCUL 3: 200 lei voucher 100 lei

FOND TOTAL DE CÂȘTIGURI: 10700 LEI 4800 LEI in vouchere oferite de DECATHLON
Toate categoriile de vârstă se premiază cu produse, medalii și diplome. Sportivii
amatori care sunt premiați la OPEN, ies automat din premierea din cadrul categoriei
de vârstă. Cursa nu face parte din clasamentul general RGT.
4.5 Arbitraj
Controlul competitiilor se efectueaza de catre arbitrii instruiti si inregistrati la colegiul central al arbitrilor
din cadrul FRC ca indeplinind standardele necesare pentru fiecare disciplina. Arbitrajul va fi organizat
conform punctului 22 al regulamentului FRC.
4.6 Asistenta tehnica, asistenta medicala si abandonul
Asistenta tehnica admisa in competitie se rezuma la inlocuirea sau repararea componentelor bicicletei, cu
exceptia cadrului. Nu este permisa inlocuirea bicicletei in timpul competitiei.
La competitiile RGT se va asigura asistenta medicala cu 2 AMBULANTE DE TIP B pe traseu şi in zona de
start/finish.

Organizatorul va amenaja amenaja puncte de alimentare pe traseu. Este interzisa aruncarea gunoaielor
sau a bidoanelor de-a lungul traseului. Acest lucru atrage dupa sine descalificarea sportivului.
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 împreuna cu
autoritatile competente misiunea de cautare sau salvare pe costul participantului neglijent.

5. Reguli in timpul competitiei
•

sportivii nu au voie sa foloseasca gesturi sau cuvinte nesportive

•
•
•
•
•

sportivii nu au voie sa arunce pe traseu ambalaje
sportivii nu au voie sa reactioneze agresiv
sportivii nu au voie sa se traga de masina proprie sau alta masina
sportivii nu au voie sa se impinga intre ei (nici ca ajutor si nici ca obstructie)
sportivii nu au voie sa minta in ceea ce priveste varsta sau situatia lui sportiva (amator sau
profesionist)

•

Utilizarea caştii de protectie este OBLIGATORIE pe întreaga desfaşurare a competitiei.

•

Fiecare concurent va purta numarul de concurs pe ghidonul sau pe cadrul bicicletei.

•

Deplasarea pe drumurile publice se va face banda aferenta sensului de mers şi cat mai posibil pe
partea dreapta a carosabilului. Este strict interzisa taierea virajelor.

•

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.

•

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 ale evenimentului.

6. Penalizari si conditii de descalificare
•

Neparcurgerea traseului în întregime sau scurtarea lui.

•

Nefolosirea căştii de protecţie pe timpul concursului.

•

Comportamentul lipsit de fair-play faţa de concurenţi sau organizatori.

•

Folosirea ajutoarelor din afară concursului (folosirea autovehiculelor sau a motocicletelor etc).

•

Schimbarea bicicletei în timpul concursului.

•

Modificarea/schimbarea numărului de concurs

•

Distrugerea mediului înconjurător şi abandonarea ambalajelor sau altor deşeuri pe traseu.
Acestea pot fi lăsate doar în punctual de alimentare.

•

Circulația în sens invers pe traseu

•

Descalificările se pot face şi după concurs în urma vizualizării pozelor, filmelor sau a sesizării
fondate a altor concurenţi.

•

Taxa de participare nu se va rambursa în cazul descalificării.

