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GHID DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ
PENTRU
„CUPA CASTRULUI CX” ed. I #2 CNR CX

Prezentul ghid este întocmit conform regulamentului FRC și UCI
DATE GENERALE
Competitia este organizata de Asociatia Club Sportiv „Micia” si va avea loc in localitatea
Mintia, situata la aprox 7 Km Vest de municipiul Deva, pe DN 7.
1. CARACTERISTICILE TRASEULUI
1.1. Drumuri de pământ, macadam si asfalt.
1.2. Lungime/elevatie
1.2.1. Traseul este unic 2,5 km/60m
2. CATEGORII/PREMII/TAXE
Cadet/Copii 13-16 M/F
Juniori
M/F
U23
M
Elite
M/F
Amator
M/F

200/150/100
200/150/100
300/250/200
400/300/200
300/250/200

2.1. Taxa: 50 lei, se va plăti în contul Asociatiei Clubul Sportiv „Micia”
RO22RNCB0160157254660001 deschis la BCR Filiala Deva cu mențiunea
„Participare MT”. Taxele NU se restituie. Pachetele de start au limita, dupa concurs
oferim o masa calda pentru fiecare.
2.2. Premiile sunt consumabile, în vouchere valabile până la 30.11. 2017, comanda se face
la Dar Bike Shop: contact@darbike.ro tel 0736090627. Produsele se pot alege de la
www.darbike.ro , www.sprint-bike.ro/shop sau oricare alt magazin on-line.
3. PROGRAM
3.1. Se fac înscrieri la fața locului. Înscrierea este validă după semnarea declarației de
responsabilitate și înmânarea numărului de identificare.
3.2. Înscriere:
on-line
până în
24.11 orele 18:00
Deva/CNIPT Cetate
24.11 orele 14:00-20:00
START/MINTIA
25.11 orele 08:00-11:00
3.3. Ședința tehnică: la start
3.4. Start: Open F, Cadet/Junior M
25.11 orele 12:00
Open/Amator/Elite M
orele 13:00
3.5. Validare/Premiere
orele 14:30
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4. ECHIPAMENT
4.1. Casca: fixată corespunzător, este obligatorie.
4.2. Numere: sportivii vor avea un număr de identificare pe tricou si unul pe tija de sa.

5. OPRIREA / RETRAGEREA
5.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri din activitate un participant în următoarele
cazuri:
-Sportivul s-a accidentat şi starea sa nu-i mai permite să continue;
-Lipsa numărului de participare;
-Abaterea de la traseu sau scurtarea acestuia;
-Abandonarea de echipament, ambalaje sau orice alte resturi pe traseu;
-Comportament nesportiv față de ceilalți participanți sau lipsă de respect față de oficiali,
public, organizator;
-Ignorarea indicațiilor exprese ale organizatorului sau ale reprezentanților acestuia.
5.2. Participantul care nu mai vrea sau nu mai poate să continue , indiferent de motiv, are
obligația de a anunța organizatorul.
5.3. Organizatorul poate refuza participarea la eveniment a sportivului a cărui prezența ar
putea aduce atingere imaginii sau reputației acestuia ori evenimentului.
6. MĂSURI DE SIGURANŢĂ
6.1. Sportivii participă pe proprie răspundere, fapt atestat de declarația care este parte
integrantă in procedura de înscriere. Pentru participanții minori este necesar acceptul
tutorial.
6.2. La start / sosire există un punct sanitar cu personal specializat în acordarea primului
ajutor. Serviciul medical in cazul accidentelor majore este asigurat de Serviciul 112 si
Spitalul Județean de Urgenta Deva.
6.3. In caz de fortă majoră organizatorul poate modifica traseul, amâna sau opri
evenimentul.
7. CAZARE
7.1. Cazarea este asigurata la Colegiului National Sportiv „Cetate” Deva la un cost de 25
RON/ pat/zi in camere de 2-3 locuri. Rezervările se solicită la înscriere.
7.2. Plata se face concomitent cu a taxei, în contul clubului, cu mențiunea Cazare
8. OBSERVATORI DE TRASEU
8.1. Administrația observatorilor de traseu este condusă de Gabriel Berceanu

