
REGULAMENTUL OFICIAL de organizare si desfasurare al evenimentului ciclist  

Turul Ciclist CELCO - Marea Neagra, 21 mai 2022 

CUPA NATIONALA SOSEA (elite, U23,juniori, cadeti, master, amatori +19) 

AMATORI(fara licenta FRC) -15-19,20-20,30-39,40-49,50-59,60+ 
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I. ORGANIZATOR, LOC SI DATA DESFASURARE  

Organizatorul evenimentului este Asociatia Clubul de Ciclism BikeRehab, cu sediul in Constanta, str 
Revoluitiei din 22 dec 1989 nr 41, in colaborare cu SC CELCO SA, si in parteneriat cu Federatia 
Romania de Ciclism. Evenimentul ciclist Turul Ciclist CELCO - Marea Neagra se organizeaza in aria 
judetului Constanta , in data de 21 mai 2022. 

II.                 PARTICIPANTI  

Vor fi acceptati urmatorii participanti la Turul Ciclist CELCO - Marea Neagra de Contratimp 
Individual+ Fond , etapa CUPA NATIONALA SOSEA: 
• orice sportiv licentiat al Federatiei Romane de Ciclism cu varsta minima de 14 ani  
• orice sportiv amator (cu sau fara licenta FRC). Varsta minima de participare este 14 ani la cursa 
de Fond + Contratimp. Persoanele sub 18 ani se pot inscrie si participa numai cu acordul 
parintilor sau al tutorilor legali. 
 
Pentru a puncta în clasamentul CUPEI NATIONALE DE SOSEA, participanții trebuie:  
a) Să dețină o licență validă emisă de către Federația Română de Ciclism, în conformitate cu 
prevederile în vigoare privind obținerea acesteia, detaliată în conținutul prezentului regulament. 
b) Sa fie licentiat in cadrul unui club afiliat la Federatia Romana de Ciclism.  
c) Sa concureze cu o bicicleta de sosea (cursiera) care sa respecte limita maxima a raportului 
angrenajului (pas), de 6.93 metri- CADETI, respectiv 7.93 metri- JUNIORI 
d) Pentru toate categoriile, regula raportului maxim de angrenaj se va aplica doar prin 
eliminarea pinioanelor și NU prin blocarea acestora 
e)Pentru celelalte categorii de participanti nu exista limita de pas. 
 



Sportivii vor participa pe propria raspundere. Fiecare este responsabil de starea sanatatii, 
pregatirea fizica si psihica, dar si de aptitudinile necesare participarii intr-o competitie sportiva. 
Participantii isi asuma intreaga responsabilitate pentru functionalitatea bicicletei şi a 
echipamentului utilizat. 
 

1. Se recomanda participantilor un control medical anterior participarii la competitie. 
2. Urmatoarele categorii de biciclete sunt acceptate: 

Cursiere si biciclete de contratimp . Bicicletele de contratimp sunt acceptate doar in proba de 
contratimp individual. Este permis ghidonul de contratimp doar in proba de contratimp 
individual. Nu sunt permise bicicletele tip MTB. 

3. Participantii vor fi prezenti în zona de plecare cu minim 30 minute inaintea startului. 

 

III. INSCRIERI / CATEGORII/PROBE /TARIFE  

1. Inscrierile se fac online si vor incepe in data de 15 aprilie 2022 si se vor incheia in data de 15 mai 2022, 
in limita locurilor disponibile.  

2. Participantii se vor putea inscrie doar la: 

• Turul Ciclist CELCO - Marea Neagra – format din 2 probe:  Contratimp Individual  +  Fond, ETAPA CUPA 
NATIONALA SOSEA 

Distante in km: 

Fond (elite, u23, master, juniori, amatori 19+-- CU LICENTA FRC): 100 KM 

Fond(cadeti—CU LICENTA FRC):66 KM 

Fond(amatori FARA LICENTA FRC):66 KM 

Contratimp individual (toate categoriile CU SAU FARA LICENTA FRC): 6 km 

 

3. Numarul de locuri disponibile:  

•  200 locuri  

4. Tarife: 

- Turul Ciclist CELCO - Marea Neagra (CONTRATIMP, FOND), taxa 100 lei 

5. Minorii vor fi insotiti la inscriere si la ridicarea pachetului de inscriere de un parinte sau tutore legal 
care va prezenta un act de idntitate valabil si va semna in acest sens un Acord de participare. 

6. Procedura de inscriere:  

• Online: Inscrierea va fi validata in urma completarii formularului de inscriere si a achitarii taxei de 
participare 



7. Predarea kitului de concurs se va face la fata locului prin prezentarea actului de identitate sau 
pasaport, in zilele si intervalele orare stabilite si comunicate de organizator pe site-ul oficial sau pe 
pagina de facebook a evenimentului.  

8. Concurentii NU vor avea dreptul de a lua startul in cursa fara numarul de concurs distribuit de 
organizator si Casca de ciclism. 

   IV.           REGULI IN TIMPUL COMPETITIEI 

1. Utilizarea castii de protectie este OBLIGATORIE pe intreaga perioada de desfasurare a competitiei, 
pentru toate categoriile si probele. Nepurtarea castii de protectie duce la descalificarea participantului 
respectiv, fara posibilitatea de a-i fi returnata taxa de participare si fara a primi vreun fel de 
compensatie.  

2. Fiecare concurent va purta numarul de concurs dupa cum urmeaza: CONTRATIMP un numar pe spate 
si unul de tija de sa;  FOND- pe spate 2 numere si pe tija de sa.  Nepurtarea numerelor de concurs, duce 
la descalificarea sportivului. 

3. Este permis schimbul la trena intre 2 sau mai multi concurenti, cu exceptia probei Contratimp, unde 
este strict interzis. 

4. Utilizarea mainii pentru a împinge sau a trage un alt concurent, pentru a-l ajuta / împiedica sa 
înainteze se sanctioneaza cu descalificarea.  

5. Este interzisa folosirea plasei oricaror vehicule.  

6. Traseul concursului se va desfasura pe drumuri publice, marcate corespunzator, iar traficul rutier 
poate fi restrictionat PARTIAL pe durata competitiei. Concurentii trebuie sa respecte regulile de 
circulatie in vigoare, conform regulamentului  rutier valabil pe drumurile publice din Romania. 

Mentiune: la proba CONTRATIMP INDIVIDUAL, traficul rutier va fi inchis complet si urmarirea 
cu auto este interzisa. 

7. Regulile de fair-play intre concurenti vor fi respectate. Concurentii care urmeaza a fi depasiti vor 
elibera calea celor din urma.  

8. Orice comportament din partea participantilor considerat periculos pentru buna desfaşurare a 
competitiei de catre arbitri sau organele de ordine si siguranta (politie, jandarmerie), va atrage 
descalificarea din întreaga competitie.  

9. Sunt aplicabile regulamentele FRC si UCI. 

 

   V.       ASISTENTA TEHNICA SI MEDICALA. ALIMENTAREA  

1. Asistenta tehnica admisa in competitie se rezuma la inlocuirea sau repararea componentelor 
bicicletei. 

2. Depanarea, in cazul oricarei defectiuni tehnice, se va face pe partea dreapta a drumului, in afara 
carosabilului si nu va împiedica buna desfasurare a competitiei.  



 

3. Organizatorul va asigura asistenta medicala pe traseu si in zona de start/finish. In caz de accidente mai 
grave care nu pot fi deservite de ambulanta privata, accidentatii vor fi transportati la SPITALUL 
MUNICIPAL MANGALIA, prin apelarea numarului unic de urgenta 112. Locatia este Str Rozelor nr 2 
Mangalia ,jud Constanta. 

4. Vor fi amenajate puncte de alimentare in zona de START-FINISH 

5. Este interzisa aruncarea gunoaielor, ambalajelor si a bidoanelor de-a lungul traseului. Aceasta este 
permisa in zona punctelor de alimentare. 

6. Pentru cursa de sosea, sunt permise masini tehnice(una de echipa), Acestea NU au voie sa tina ciclistii 
la “plasa”. 

7. Șoferii autovehiculelor de urmărire (pentru proba FOND) trebuie sa fie membri licențiați ai clubului. În 
caz contrar, arbitrii nu vor permite intrarea în traseu a autovehiculului.  
 
8. Lista cu numere de telefon a persoanelor responsabile 

 Director cursa: Constantin Dragos 0720668240 

 Arbitru principal: Buzatu Dan  

 Organizator: Constantin Dragos 0720668240 

 

   VI.  ABANDONUL  

Concurentii care, indiferent de motiv, abandoneaza sunt obligati sa anunte aceasta decizie arbitrilor 
oficiali ai competitiei sau organizatorul la numarul de telefon comunicat. 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. 

   VII.  DEPASIREA TIMPULUI DE CONTROL 

1. Timpii de control sunt, dupa cum urmeaza:  

- la etapa de FOND timpul maxim de sosire este ora 17:30. 

   VIII.  CONTESTATII 

1. Contestatia se va depune la secretariatul competitiei cu maxim 30 minute dupa sosirea ultimului 
concurent 

2. Contestatia va fi rezolvata cu urgenta in ziua competitiei. In cazul in care contestatia necesita timp de 
verificare a informatiilor nedetinute de arbitri, aceasta va fi solutionata ulterior cursei. Rezultatul va fi 
comunicat concurentului. In cazul acceptarii contestatiei si daca in urma ei rezultatele vor fi modificate, 
acestea vor fi republicate.  

3. Taxa pentru primirea contestatiei este 100 lei. Daca este dovedita a fi fondata, suma se returneaza. 



 

   IX.  PROGRAM 

- Vineri  20.05.2022, locatia HOTEL 2D NEPTUN 

18:00-20:00 Predare kituri pentru probele de sambata, CONTRATIMP si FOND 

20:00-21:00 Sedinta Tehnica Manageri Echipe, arbitri, cronometraj, sponsori - receptie (food&drinks) 

- Sambata, 21.05.2022 

Proba CONTRATIMP: 

07:30 : 9:00 - Predare kit si numere de concurs CONTRATIMP si FOND.  

9:00 – Sedinta tehnica 

9:30 – Start CONTRATIMP, la 1 MINUT, ordinea se va prezenta la sedinta tehnica din 20.05.2022 

 Mentiune: Inainte de intrarea in start, se masoara pasul pentru cadeti si juniori 

11:30 - Inchiderea etapei de CONTRATIMP, acordarea tricourilor distinctive fete si baieti(locul 1) 

Proba FOND:  

12:30- Sedinta Tehnica 

 Mentiune: Inainte de intrarea in start, se masoara pasul pentru cadeti si juniori 

13:00 – Adunarea la Start, proba FOND 

13:15 – Start Festiv 

13:30 - Start tehnic din mers 

16:00 - Primele Sosiri 

17:30- timp limita de sosire Etapa FOND 

19:00 - Festivitate Premiere pentru etapa CONTRATIMP si FOND, locatia Casa de Cultura Mangalia 

 

 

    X.  FESTIVITATEA PREMIERE SI PREMII: 

 

FOARTE IMPORTANT!! : Sportivii trebuie sa fie prezenti obligatoriu la festivitatea de premiere, in caz 
contrar premiile NU se vor mai acorda (diplome, trofee, medalii,bani). 

 

 



Turul Ciclist Celco – Marea Neagra –  CONTRATIMP+ FOND : 

Licentiati masculin, CUPA NATIONALA SOSEA: 

• Elite, Locul 1,2,3 Medalie, diploma FRC 
• U23, Locul 1,2,3 Medalie,diploma FRC 
• Juniori, Locul 1,2,3 Medalie,diploma FRC 
• Cadeti,  Locul 1,2,3 Medalie,diploma FRC 
• Master 1, Locul 1,2,3 Medalie,diploma FRC 
• Master 2, Locul 1,2,3 Medalie,diploma FRC 
• Master 3, Locul 1,2,3 Medalie,diploma FRC 
• Amatori 19+, Locul 1,2,3 Medalie,diploma FRC 

Licentiati feminin, CUPA NATIONALA SOSEA: 

• Elite, Locul 1,2,3 Medalie, diploma FRC 
• U23, Locul 1,2,3 Medalie,diploma FRC 
• Juniori, Locul 1,2,3 Medalie,diploma FRC 
• Cadeti,  Locul 1,2,3 Medalie,diploma FRC 
• Master , Locul 1,2,3 Medalie,diploma FRC 

OPEN Masculin LICENTIATI: 

• Locul 1, 600 lei,  diploma,trofeu 
• Locul 2, 500 lei, diploma,trofeu 
• Locul 3, 400 lei, diploma,trofeu 
• Locul 4, 300 lei, diploma 
• Locul 5, 200 lei, diploma 
• Locul 6, 100 lei, diploma 

Nelicentiati Masculin General: 

• Locul 1, 400 lei, diploma, medalie 
• Locul 2, 300lei, diploma, medalie 
• Locul 3, 200 lei diploma, medalie 

Nelicentiati Masculin categorii varsta: 

• 15-18, Locul 1,2,3 Medalie, diploma 
• 19-29, Locul 1,2,3 Medalie,diploma 
• 30-39, Locul 1,2,3 Medalie,diploma 
• 40-49,  Locul 1,2,3 Medalie,diploma 
• 50-59, Locul 1,2,3 Medalie,diploma 
• 60+. Locul 1,2,3 Medalie,diploma 

Open Feminin (Amatori+Elite): 

• Locul 1, 600 lei, diploma, trofeu 
• Locul 2, 500lei, diploma, trofeu 
• Locul 3, 400 lei, diploma, trofeu 



• Locul 4, 300 lei, diploma 
• Locul 5, 200 lei, diploma 
• Locul 6, 100 lei, diploma 

Nelicentiati Feminin Amatori categorii varsta: 

• 15-35, Locul 1,2,3 Medalie,diploma 
• 36+,  Locul 1,2,3 Medalie, diploma 

Mentiuni privind premierea: 

1. Pentru clasamentul general NELICENTIATI AMATORI MASCULIN(dupa cele 2 etapte), 
locurile 1,2,3 vor fi scoase din clasamentul de varste. 

2. In cazul in care la o categorie sunt inscrisi/participa la start mai putini de 3 sportivi 
aceasta se va cumula cu categoria imediat urmatoare. 

3. Sportivii care nu participa la ambele etape, nu vor fi trecuti in clasamentul general 
4. Premiile in bani se vor acorda in cont bancar in maxim 45 zile de la finalizarea competiei, 

fiecare premiant trebuie sa isi trimita datele la adresa de email contact@bikerehab.ro, in 
maxim 5 zile de la terminarea competiei. In caz contrar premiile nu vor fi acordate 

5. Pe langa medalii si diplome, vom adauga si alte produse, in functie de darnicia sponsorilor 

Organizatorul poate modifica prezentul Regulament fara o instiintare prealabila. 

 

    Organizator Turul Ciclist CELCO – Marea neagra  

Asociatia Clubul de Ciclism BikeRehab  
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