Regulamentul concursului ,,Junior Hercinic MTB’’
11 Iunie 2017
Greci, jud. Tulcea
Concurs de ciclism montan (MTB) pentru copii cu vârste între 6 și 15 ani
Organizator: Asociația Beetle Bike
Evenimentul se va desfășura pe trasee din zona Parcului Național Munții Măcinului, cu startul din Păduricea
,,Crucele’’ - Greci, având lungimi aproximative după cum urmează:
- Traseul Scurt aprox. 1 km pentru categoria:
(6-7 ani fete 6-7 ani băieți)
- Traseul Mediu aprox. 5 km pentru categoriile: (8-9 ani fete 8-9 ani băieți) (10-11 ani fete)
- Traseul Lung cu START de la km 3, aprox. 12 km pentru categoriile: (10-11 ani băieți)
(12-13 ani fete 12-13 ani băieți)
-Traseul Lung cu START de la km 0, aprox. 15 km pentru categoriile (14-15 ani fete 14-15 ani băieți)
Program:
08.30 – 10.30 - Ridicarea pachetelor de concurs.
11:00 – Start Categoriile de peste 8 ani
11:10 – Start Categoria 6-7 ani
13:30 – Festivitatea de premiere
Condiții de participare:
- taxa de participare este de 30 lei/persoană până la data de 06.iunie 2017, când se închid înscrierile
on-line;
- taxa de participare este de 50 lei/persoană în ziua concursului, fiind disponibile la fața locului doar 10
pachete de concurs;
- Înscrierile realizate on-line dar neachitate cu taxa de 30 de lei până la data de 06 iunie 2017, sunt
considerate înscrieri nevalidate! Însă, concurenții se pot prezenta la înscrierile de la fața locului
disponibile doar pentru maxim 10 persoane!
- toți concurenții vor avea în mod obligatoriu casca de protecție; recomandăm folosirea și altor elemente
de protecție (ochelari, genunchiere, cotiere, etc), acestea fiind opționale;
- fiecare concurent trebuie să aibă o stare bună de sănătate, participanții și părinții acestora asumându-și
întreaga responsabilitate pentru starea în care se află, știind totodată că nici un premiu nu este mai
presus de sănătatea copilului, astfel recomandăm necesitatea efectuării unui control medical care să
justifice participarea copilului dumneavoastră la un astfel de eveniment;
- participanții trebuie să aibă acceptul scris și semnat al unuia din părinți/tutore legal (Declaratia pe
proprie răspundere și responsabilitate pentru minori), pe care îl vor preda în ziua de concurs la
primirea pachetului de concurs – lipsa acestuia înseamnă imposibilitatea de a participa;
- atât concurenții cât și părinții sunt obligați să respecte regulile competiției, să acționeze cu fair-play
atunci când situația o va cere și să urmeze indicațiile date de organizatori;
- concurenții și părinții sunt rugați să aibă o atitudine care să țină cont de faptul că oricât de multe măsuri
de siguranță ar lua organizatorii, nu sunt și nu vor putea fi acoperite toate riscurile rezultate din natura
concursului, a mediului și a condițiilor în care se desfășoară acesta;
- organizatorii nu își asumă răspunderea pentru incidente și accidente care pot avea loc în afara timpului
și traseului de desfășurare a concursului;
- se recomandă participarea la concurs cu bicicletă dedicată terenului accidentat (Mountain Bike);

-

se recomandă o revizie a bicicletei, anterior participării, pentru a vă asigura în primul rând de
eficacitatea frânelor și buna stare de funcționare a celorlalte comenzi;

Înscriere:
Înscrierea în concurs se face online la: http://beetlebike.idefix.ro/ până la data de 06.iunie 2017.
PENTRU VALIDAREA ÎNSCRIERII:
- se va achita suma de 30 RON, până la data de 06.iunie 2017 inclusiv, în contul:
RO04BTRLRONCRT0384267801, beneficiar Asociația Beetle Bike, și se va trimite o fotocopie a
Ordinului de Plată la adresa: beetlebike@idefix.ro
Înscrierile la fața locului vor fi disponibile doar pentru max. 10 persoane!
- prin înscrierea concurenților în concurs, părintele (tutorele legal) acceptă și își asumă integral prezentul
regulament;
- se poate înscrie în competiție orice copil cu vârsta cuprinsă între 6 și 15 ani dar se acceptă și copii mai
mici iar în funcție de numărul acestora, la fața locului se vor stabili detaliile respective;
- după recepționarea fotocopiei Ordinului de Plată, concurentului i se va atribui numărul de concurs iar
numele acestuia va apărea la secțiunea ,,Concurenți” cu mențiunea “Validat”. Conform regulamentelor
UCI și respectiv FRC, concurenții participanți care la ediția anterioară au obținut locuri pe podium, vor
primi numere de concurs 1, 2 sau 3 ptr categoria respectivă. Numerele de concurs vor fi formate din 3
cifre în 3 variante de culori. Prima cifră reprezintă categorie din concurs, iar următoarele două, numărul
concurentului. Culoarea (care va fi aleasă în preajma evenimentului) va arăta unul din cele 3 trasee. Ex.
Nr. 101 va fi atribuit concurentului din prima categorie din concurs (6-7 ani) care anul trecut a fost
ocupantul locului 1 din prima categorie.
- completarea pe site a listei de concurenți de către organizatori se va face în max 24 de ore;
- pentru încadrarea în categoria de vârstă, se ia în considerare ce vârstă împlinește/a împlinit concurentul
în 2017. De exemplu, un concurent care a împlinit 9 ani în ianuarie 2017 va fi în aceeași categorie de
vârstă cu unul care va împlini 9 ani în decembrie 2017 (se consideră amândoi concurenții ca având 9
ani);
- la ridicarea pachetului de concurs se semnează (pe Declarația pe proprie răspundere și responsabilitate
pentru minori) pentru citirea și acceptarea prezentului regulament, refuzul semnării listei repective duce
la imposibilitatea participării în cursă;
- după achitare, taxa de înscriere nu se mai poate restitui.
Pachetul de Concurs
Se ridică din locația și la orele afișate conform programului, pe baza certificatului de naștere (copie)
al copilului, pentru a verifica vârsta acestuia și a actului de identitate al părintelui/tutorelui sau însoțitorului și
conține: nr de concurs + bride de prindere, diploma de participare, medalia de finisher (se oferă la încheierea
cursei), apă 0,5L, apă și fructe în punctele de alimentare, voucher ptr. masa caldă.
La ridicarea numerelor de concurs fiecare părinte sau tutore legal al participantului trebuie să predea,
Declaratia pe proprie răspundere și responsabilitate pentru minori completată și semnată, prin care își asumă
riscurile ce rezultă din participarea la un astfel de eveniment și orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv
pierdere sau furt;
Numărul de concurs va fi montat în față, pe ghidonul bicicletei și asigurat pentru a fi vizibil pe toată
durata cursei.
Cronometraj:
Cronometrajul și clasamentele se fac în ordinea sosirii concurenților, fiecare fiind repartizați la categoria
respectivă (vârstă, fete-băieți).
Desfășurare:
- pachetele de concurs se ridică începând cu ora 830, moment în care se vor depune și Declaratiile pe
proprie răspundere și responsabilitate pentru minori, prin care își asumă riscurile ce rezultă din
participarea la un astfel de eveniment și orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau
furt;
- startul va avea loc conform programului;

-

-

în cazul unor defecțiuni tehnice, concurentul este obligat să elibereze traseul pentru a evita accidentările,
urmând să reia cursa imediat după repararea defecțiunii, atât timp cât aceasta poate fi reparată până la
finalizarea cursei.
pe durata desfășurării cursei, susținătorilor participanților le este interzis să ocupe pista traseului de
concurs, aceștia susținând copiii doar de pe margine, din afara traseului marcat;
pe durata desfășurării cursei, părinții și susținătorii sunt rugați să respecte regulile de conduită pentru
buna desfășurare a concursului.

Alimentare/Asistență tehnică:
- traseul va fi bine semnalizat și se vor afla puncte de alimentare și persoane competente care vor ghida
concurenții și vor oferi ajutorul în cazul eventualelor defecțiuni remediabile apărute în timpul cursei;
- este interzisă circulația în sens invers pe traseu pentru revenirea la punctele de alimentare;
- punctele de alimentare vor fi amplasate în zone suficient de late pentru a nu împiedica trecerea celorlalți
concurenți și acolo unde oprirea și plecarea se poate face în bune condiții (secțiuni plate).
Clasamente și premii:
- clasamentul final va fi stabilit în funcție de ordinea trecerii liniei de sosire pe categoria respectivă
(vârstă, fete-băieți);
- premiile vor fi acordate pe categorii (vârstă, fete-băieți);
- la fiecare categorie se vor oferi 3 premii;
- dacă la o anumită categorie nu există decât un concurent, acestuia îi va reveni locul I doar dacă va trece
de linia de sosire.
Descalificare:
- nefolosirea căștii de protecție pe durata desfășurării competiției;
- comportament nesportiv (lipsă de fair-play) față de alți concurenți, organizatori, public sau alte
persoane;
- nerespectarea mediului înconjurător;
- modificarea numărului de concurs;
Probele (fotografii, filme sau sesizări fondate ale altor concurenți) aduse după concurs și care justifică
încălcarea prezentului regulament, constituie motiv de descalificare, caz în care taxa de participare NU se va
rambursa.
Retragerea din cursă:
Ne rezervăm dreptul de a retrage din cursă un concurent în cazul:
- accidentării după start, iar starea de sănătate nu-i mai permite continuarea cursei;
- nerespectării regulilor, a fair-play-ului și a comportamentului lipsit de bun simț;
Dacă vor exista participanți care nu mai pot sau nu mai doresc participarea, trebuie să informeze organizatorii,
pe cât posibil, înaintea semnalului de start. Nici în aceste cazuri, taxa de participare NU se va rambursa.
Conservarea naturii:
Concursul ,,Junior Hercinic MTB’’, desfășurându-se în vecinătatea și în cadrul Parcului Național
Munții Măcinului, impune un înalt grad de civilizație, de respectare și protejare a mediului înconjurător, de
aceea, abandonarea intenționată a gunoaielor de către participanți atât pe parcursul traseului cât și în afara lui
atrage DESCALIFICAREA fără drept de apel!
Imagine:
Organizatorii și partenerii au drepturi de imagine asupra întregului eveniment. Aceștia pot utiliza
imagini foto și video în diverse materiale de comunicare realizate cu ocazia concursului, atât din timpul
desfășurării cât și în fazele de start și finish/premiere.
Contestații:
Orice participant la acest concurs poate depune contestație împotriva altui concurent care a încălcat
regulile competiției sau deciziile organizatorilor. Aceasta se depune la stand-ul oficial în maxim 15 minute de la
încheierea cursei, fiind însoțită de material foto sau video și se va soluționa în max 30 de minute.

Modificări:
Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări asupra traseului, a programului și a altor detalii
având la bază situații diverse ce pot apărea dar și situații care pot influența negativ și semnificativ, buna
desfășurare a concursului (calamități naturale sau evenimente social politice de mare importanță).
În caz de prognoză meteo extrem nefavorabilă, evenimentul va fi reprogramat, iar concurenții vor
fi anunțați asupra noii date de desfășurare prin intermediul website-ului, adresei de E-mail sau telefonic,
de aceea se impune completarea tuturor câmpurilor din formularul de înscriere!
Deasemenea, în funcție de starea vremii și a traseelor, acestea din urmă pot suporta modificări!
În aceste situatii, taxa de participare NU va fi returnată.

Anexă

JUNIOR HERCINIC MTB
Com. Greci Jud. Tulcea
11 Iunie 2017
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE ȘI RESPONSABILITATE PENTRU MINORI

Subsemnatul(a)______________________________________________________________________,
având domiciliul în localitatea ____________________________________, jud.________________________
str._________________________________________ nr.____ bl.____ ap.___, identificat cu: CI/BI seria_____,
nr._____________, declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință și consimt participarea copilului
meu:___________________________________________________________, la concursul de ciclism montan,
din data de 11.06.2017, organizat de Asociația Beetle Bike.
Înțeleg pe deplin și îmi asum riscurile practicării sportului mountain-bike, printre care se numără și
accidentările severe, cu posibile efecte grave asupra sănătății, echipamentului sau a vieții fiului meu/fiicei mele.
Înțeleg că, prin participare, printre riscurile la care se expune fiul meu/ fiica mea, se enumeră și următoarele:
- pierdere, furt, distrugere, uzare echipament de concurs și/sau obiecte personale;
- accidente ce pot apărea înainte, în timpul sau după competiție: leziuni, fracturi, infarct, epuizare, șoc
anafilactic;
- cazuri extreme de vreme: ploaie, caniculă, furtună, grindină, vânt, fulgere, căderi de copaci;
- zone periculoase de pe traseu: urcare dificilă, coborâre periculoasă, zone cu noroi, schimbări bruște de
direcție; intersecții;
- intersectarea cu diferiți participanți pe traseu: alți bicicliști, mașini, căruțe, ATV, motociclete, animale,
ambulanțe, mașini de pompieri și mașini de poliție aflate în misiune;
- accidente provocate de alți concurenți.
Îmi asum răspunderea că fiul meu/fiica mea este clinic sănătos/sănătoasă și nu suferă de nicio afecțiune
care să-i poată periclita starea de pe tot parcursul participării la Competiție. Confirm faptul că, înainte de
participarea la ,,Junior Hercinic MTB’’ am luat la cunoștință necesitatea efectuării unui control medical care să
ateste că fiul meu/fiica mea este apt/aptă de efort fizic, riscul neefectuării acestuia revenindu-mi în totalitate.
Consimt, prin înscrierea în competiție, că în cazul unui eveniment nedorit din cadrul concursului sau din
afara lui, inclusiv accidentări și deteriorări ale echipamentului de concurs, să nu formulez nicio pretenție sau
plângere împotriva organizatorului evenimentului sau a partenerilor acestuia.
Confirm citirea, înțelegerea, exprimarea acordului și respectarea Regulamentului ,,Junior Hercinic
MTB’’, precum și toate indicațiile organizatorului.
Semnătura părintelui

Data:

