
                                              

 

Cupa Națională XCM 

Etapa a 3-a 

13.09.2020 - Avrig 

 
Ghid tehnic 

 

Numele competiției: Cupa Națională de Mountain Bike Cross Country Maraton, etapa 3 (Triada MTB Avrig) 

Tipul/formatul competiției: Competiția este de tip XCM (cross country maraton).  

Data competiției:  13/09/2020 

Participare/Categorii 

Pot participa sportivi născuți în anul 2001 sau înainte. 

Categorii: Elite Masculin, Elite Feminin, Master 1,2,3 Masculin, Master 1,2,3, Feminin, Amatori Masculin, 

Amatori Feminin. 

Alte competiții: în paralel se vor desfășura competiții pentru sportivi nelegitimați dar și pentru Juniori și 

Cadeți pe un traseu mai scurt. 

Localizare: startul și sosirea sunt în orașul Avrig, în grădina Palatului Brukenthal, 26 km est de Sibiu. 

 



Zona de start/sosire - puncte de interes 

 

Accesul în zona evenimentului este permis doar concurenților și membrilor staff-ului tehnic. Intrarea se poate 

face doar prin punctul de triaj epidemiologic. Membrii staff-ului, maxim 5 persoane pentru fiecare echipă, 

trebuie înregistrați printr-un e-mail la adresa info@procycling.ro până vineri 11.09.2020 ora 22. De asemenea 

accesul în Race office se poate face doar după efectuarea triajului epidemiologic. În fiecare zi participanții 

(concurenți și staff) vor completa și semna declarația COVID care poate fi descărcată de pe site-ul 

triadamtb.ro. Pentru a fluidiza accesul în zona evenimetului vă rugăm să veniți cu aceste declarații 

completate. 

Pe perioada cât se află în zona evenimentului concurenții au obligația de respecta regulamentul COVID 

publicat pe site-ul triadamtb.ro. 

În afara zonei evenimentului participanții au obligația de a respecta legislația în vigoare. 

Reguli: Competiția se desfășoară conform regulamentelor UCI și FRC în vigoare. Concurenții sunt obligați să 

poarte casca de protecție și numărul de concurs pe toată durata competiției. 

Cronometrare: Cronometraj electronic cu cip de unică folosință. 

Înscrieri 

Toți participanții trebuie să posede o licență validă emisă de Federația Română de Ciclism pe care o vor 

prezenta la momentul preluării numerelor. 

Înscrierile se fac doar online pe site-ul https://triadamtb.ro/triada-mtb-avrig/#inscrieri până la data de 

10.09.2020 ora 21:00. 

Distribuirea numerelor de concurs 

Confirmarea înscrierilor și preluarea numerelor se va face la Race office conform următorului program: 

mailto:info@procycling.ro
https://triadamtb.ro/triada-mtb-avrig/#inscrieri


• vineri 11.09.2020 între orele 15:00 și 18:00  

• sâmbătă 12.09.2020 între orele 14:00 și 17:00  

Race office-ul este amplasat în sala Oranjerie a Palatului Brukenthal Avrig, în apropierea liniei de start/sosire. 

Orice sportiv care nu reușește să ridice numărul de concurs în intervalele specificate are obligația de a anunța 

organizatorul care va anunța comisia de arbitrii.  

Taxe de înscriere 

Până la 03.09.2020 – 80 lei 

De la 04.09.2020 până la 10.09.2020 – 120 lei 

*Plata taxei de înscriere se poate face doar online. 

Program 
Vineri 11 SEPTEMBRIE 2020 
15:00 – 18:00 Confirmare înscrieri și preluare numere 
Sâmbătă 12 SEPTEMBRIE 2020 
14:00 – 17:00 Confirmare înscrieri și preluare numere 
17:30 – Ședința tehnică 
Duminică 13 SEPTEMBRIE 2020 
10:30 – Start  
16:00 – Festivitatea de premiere 

 

Procedura de start 

Aranjarea pe grila de start se va face pe baza unei liste de start ce va fi publicată în seara zilei de 18 iulie. 

Aceasta va avea la bază clasamentele Cupei Naționale de XCM la momentul respectiv. 

Startul va fi dat de către arbitrul de start după următoarea procedură: anunțuri cu 3 minute, 2 minute, 1 

minut și 30 secunde înainte de start, urmate de anunțul conform căruia startul se va da oricând în 

următoarele 15 secunde. 

Contestații 

Orice concurent care consideră ca a fost prejudiciat prin orice fel de acțiune/decizie din timpul concursului 

poate depune o contestație adresată juriului de concurs după ce el/ea a trecut linia de sosire. Contestația 

trebuie depusă de un reprezentant al clubului, care trebuie să prezinte contestația în scris, să o semneze şi 

depună la arbitrul principal în 15 minute de la finalul cursei împreună cu o taxă de 100 lei.  

Contestația asupra rezultatelor trebuie sa fie întocmită în scris şi trebuie să fie semnată şi depusă la 15 

minute de la afișarea rezultatelor înregistrate, împreună cu o taxă de 100 lei, conform normelor financiare în 

vigoare. Taxa va fi returnată în cazul admiterii contestației.  

Dacă o contestație este făcută de unul din primii cinci concurenți clasați, ceremonia se decernare a premiilor 

va fi amânată până la luarea unei decizii. 

Deciziile juriului de concurs privind interpretarea reglementărilor tehnice pentru care sunt necesare măsuri 

disciplinare şi asupra oricăror contestații primite în conformitate cu cele de mai sus vor fi definitive. 



Ședința tehnică 

Va fi organizată în data de 12 septembrie 2020 la ora 17:30 în apropierea zonei de start. 

Fiecare echipă va desemna o singură persoană pentru a participa la ședința tehnică.  

Traseu 

Traseul în format gpx poate fi descărcat de pe site-ul triadamtb.ro 

https://triadamtb.ro/triada-mtb-avrig/#trasee 

Lungime 68 km 

Diferență de nivel aproximativ 1.400m  

 

 

https://triadamtb.ro/triada-mtb-avrig/#trasee


Semne utilizate pe traseu 

 

În plus pentru a putea fi urmărit cu ușurință traseul va fi marcat cu bandă Shimano, spray albastru pe pietre și 

rădăcini și stegulețe portocalii în zonele fără pădure. 

Puncte de alimentare și asistență tehnică 

Vor fi amplasate 3 puncte de alimentare și asistență tehnică la kilometrii 22, 39 și 50. 

Informații de acces pentru echipe: 

FZ/TZ 1 - DN1, Popasul Bradu, coordonte GPS 45.707288, 24.298276. Distanța de la start – 7km, asfalt.  

Indicații: se merge pe drumul național 1 din Avrig spre Sibiu cca 7km. Punctul de alimentare va fi pe partea 

stângă a șoselei. 

 

 

FZ/TZ 2 - Mârșa, coordonate GPS 45.702313, 24.362908. Distanța de la linia de start – 3km, asfalt.  

Indicații: se merge pe DJ105G spre Mârșa-Tălmaciu. După cca 3 km punctul de alimentare se află pe partea 

stângă a șoselei. 

 

 

FZ/TZ3 – Mlăci - Drum forestier, coordonate GPS 45.662275, 24.446323. Distanța de la linia de start – 12km, 

asfalt și drum forestier. 



Indicații: se pleacă din Avrig pe DJ105F spre Cabana Poiana Neamțului. După aproximativ 11km se virează la 

dreapta din drumul asfaltat și se urcă 1 km pe drum forestier până la punctul de alimentare. 

 

Punctaj Cupa României 

Loc Puncte Loc Puncte Loc Puncte Loc Puncte 

1 60 5 20 9 12 13 4 

2 40 6 18 10 10 14 3 

3 30 7 15 11 8 15 2 

4 25 8 14 12 5 16 1 

 Alte precizări 

• Sportivii clasați pe primele 3 locuri la fiecare categorie sunt obligați să participe la festivitățile de 

premiere;  

• Organizatorul poate refuza participarea la concurs a oricărui sportiv a cărui prezență ar putea aduce 

atingere imaginii sau reputației organizatorului ori evenimentului; 

Informații utile : 

- Cel mai apropiat spital - Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Bld. Corneliu Coposu, nr 2-4, Tel.: 

+40.269.21.50.50, www.scjs.ro 

Număr de urgență: 112 

 

Contact 

A.C.S. Pro Cycling 
e-mail: info@procycling.ro  

tel.: +40.726.349.897 

www.triadamtb.ro 

 

Federația Română de Ciclism 

e-mail: office@federatiadeciclism.ro 

tel.: +40.748.010.419 

www.federatiadeciclism.ro        
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mailto:info@procycling.ro
http://www.triadamtb.ro/
mailto:office@federatiadeciclism.ro
http://www.federatiadeciclism.ro/

