
                                    

Avrig – Sibiu – Romania 

10 – 13 septembrie 2020 

Ghid tehnic 

1. Tipul/formatul competiției 

Triada MTB Avrig este o competiție pe etape desfășurată pe durata a 4 zile: 

- Etapa 1 – 10.5 km contratimp individual (XCT) 

- Etapa 2 – 53 km cross country point-to-point (XCP) 

- Etapa 3 – Cross country olympic (XCO) 

- Etapa 4 – 68 km cross country maraton (XCM)   

 

2. Reguli  

Triada MTB Avrig este organizată în conformitate cu regulamentele UCI (Uniunea Ciclistă Internațională) și 

FRC (Federația Română de Ciclism) precum și a regulilor specifice menționate în acest ghid tehnic. 

Competiția va avea loc în perioada 10 – 13 septembrie 2020 în Avrig, județul Sibiu, Romania. 

 

3. Categorii 

- Elite Masculin 

- Elite Feminin 

- Amatori Masculin 19-29 ani 

- Amatori Masculin 30-39 ani 

- Amatori Masculin >40 ani 

- Amatori Feminin >19 ani 



*Orice categorie care nu are înscriși cel puțin 3 concurenți va fi comasată cu o altă categorie în baza unei 

decizii a organizatorului ce va fi publicată după închiderea înscrierilor.  

4. Înscrieri 

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

08.09.2020 ora 21:00. 

5. Distribuirea numerelor de concurs 

Confirmarea înscrierilor și preluarea numerelor se va face la Race office joi 10.09.2020 între orele 09:00 și 

13:00.  

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. 

6. Taxe de înscriere 

Până la 02.09.2020 – 475 lei 

De la 03.09.2020 până la 08.09.2020 – 550 lei 

*Plata taxei de înscriere se poate face doar online. 

7. Zona de start/sosire 

 

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


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

poate face doar prin punctul de triaj epidemiologic. De asemnea 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 evenimentui 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. 

8. Proceduri de start 

Etapa 1 (XCT): lista de start va fi publicată miercuri 9 septembrie. Concurenții vor lua startul la diferență de 

1 minut unul de celălalt. 

Etapa 2 (XCP): concurenții vor fi aranjați la start conform rezultatelor din prima etapă, fără a se ține cont 

de categorie. Startul va fi neutralizat pentru primii 2 km, până la ieșirea din Avrig. 

Etapa 3 (XCO): concurenții vor fi aranjați la start conform Clasamentului general după etapa 2. Va fi un 

singur start pentru toți participanții la stage race. Fiecare concurent va efectua numărul complet de ture 

chiar dacă este ajuns din urmă de lider. 

Etapa 4 (XCM): concurenții vor fi aranjați la start conform Clasamentului general după etapa 3. Startul va fi 

neutralizat pentru primii 2 km, până la ieșirea din Avrig (trecerea peste calea ferată). 

Startul fiecărei etape 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. 

9. Trasee 

Etapa 1 – XCT (10.09.2020) Etapa 2 – XCP (11.09.2020) 

  



  

Etapa 3 – XCO (12.09.2020) Etapa 4 – XCM (13.09.2020) 

 

 

 

 

10. Puncte de alimentare și asistență tehnică 

Asistența tehnică în timpul cursei poate consta în repararea sau înlocuirea oricărei părți a bicicletei în 

afara cadrului. Nu este permisă schimbarea bicicletei, iar concurentul trebuie să treacă linia de sosire cu 

același număr pe ghidon cu care a luat startul. Asistența tehnică poate fi acordată numai în zonele de 

alimentare/asistență tehnică desemnate. Sculele și piesele de schimb trebuie păstrate în aceste zone. 

Reparațiile pot fi efectuate de către concurent sau cu ajutorul unui coechipier, mecanic al echipei sau 

asistență tehnică neutră. Toate persoanele din interiorul zonei de alimentare / asistență tehnică trebuie să 

aibă ecuson special care trebuie solicitat la ridicarea numerelor. Concurenții pot transporta scule și piese 

de schimb, cu condiția ca acestea să nu implice niciun pericol pentru ei sau pentru ceilalți concurenți.  

11. Ședința tehnică 

Fiecare echipă va desemna un manager de echipă care va reprezenta echipa în timpul Triadei MTB Avrig și 

la ședința tehnică. Concurenții care nu fac parte dintr-o echipă se pot reprezenta pe ei înșiși sau pot 



desemna o persoană care să îi reprezinte. Ședința tehnică va avea loc la Palatul Brukenthal, în zona de 

echipe, joi 10 septembrie la ora 12:00. 

12. Cronometraj, rezultate și clasamente 

Cronometraj electronic cu cip de unică folosință. Rezultatele vor fi disponibile online după fiecare etapă.  

În etapa a 3-a, XCO, fiecare concurent va efectua numărul complet de ture chiar dacă este ajuns din urmă 

de lider. 

Clasamentul general va fi fi generat cumulând timpii din cele 4 etape.  

Dacă un concurent nu termină o etapă nu va mai putea lua startul în ziua următoare. 

13. Premii 

Vor fi oferite următoarele premii pentru clasamentul general (indiferent de categorie): 

LOC Premiu 

1 1.000 lei 

2 800 lei 

3 700 lei 

4 500lei 

5 400 lei 

6 300 lei 

7 250 lei 

8 200 lei 

9 150 lei 

10 100 lei 

total: 4.400 lei 
 

14. Tricoul de lider 

După fiecare etapă liderului din clasamentul general îi va fi decernat tricoul de lider URGO. Liderul 

clasamentului general are obligația de a purta tricoul respectiv în etapa următoare. 

15. Program 

Joi 10 SEPTEMBRIE 2020 
09:00 – 13:00 preluare numere Stage Race (Palatul Brukenthal Avrig – Oranjerie) 
12:00 – Ședința tehnică Stage Race (Palatul Brukenthal Avrig – zona de echipe) 
15:00 – primul start Etapa 1 – Time Trial/XCT (Mârșa – SC Metropolis SRL) 
18:00 – Festivitatea de premiere (Palatul Brukenthal Avrig) 
Vineri 11 SEPTEMBRIE 2020 
11:00 – Start Etapa 2 – Point to point/XCP (Palatul Brukenthal Avrig) 
14:30 – Festivitatea de premiere 
Sâmbătă 12 SEPTEMBRIE 2020 
13:30 – Start Etapa 3 – XCO Elite Masculin/Feminin, Amatori Masculin/Feminin 
16:00 – Festivitatea de premiere  
Duminică 13 SEPTEMBRIE 2020 
10:30 – Start Etapa 4 – XCM 
16:00 – Festivitatea de premiere 
 

16. Alte informații 

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 

C.S. Pro Cycling 

e-mail: info@procycling.ro 

tel.: +40.726.34.98.97 

www.triadamtb.ro 

 

http://www.scjs.ro/
mailto:info@procycling.ro
http://www.triadamtb.ro/

