
70 KM 

Program 

   Sâmbătă 22 MAI 2021 
15:00 – 17:00 Preluare numere 
 
   Duminică 23 MAI 2021 
08:00 – 09:00 Preluare numere 
10:30 – Start 70km  
16:00 – Festivitatea de premiere 
 

Preluarea pachetelor de start 

Pachetele de start se vor prelua sâmbătă între orele 15 și 17 sau duminică între orele 8 și 9 de la Race 

office. 

Vă recomandăm să luați pachetele de start sâmbătă în intervalul desemnat. Dacă vor fi prea mulți 

participanți care vor prelua pachetele duminică dimineața este posibil să pierdeți startul!!! 

Proceduri COVID 

Accesul în zona de eveniment de la Palatul Brukenthal se face doar prin punctul de triaj epidemiologic 

după completarea unui chestionar epidemiologic. 

În zilele de sâmbătă și duminică intrarea în zona de eveniment de la Palatul Brukenthal va fi permisă 

doar concurenților. 

Recomandăm participanților să rămână în zona de eveniment doar atât cât este necesar pentru a-și 

ridica pachetul de concurs și pentru a lua startul.  

Chestionar epidemiologic (vă rugăm să-l descărcați și să veniți cu el printat) 

Regulamentul COVID 

 

Proceduri de start 

Concurenții vor ocupa la start zona din spatele participanților la Stage race. 

Pe grila de start vor fi câte 4 concurenți pe fiecare linie. Purtarea măștii este obligatorie până la start și 

recomandată până la startul tehnic. 

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

Marcaje 

• săgeți și X-uri (direcția greșită) negre pe fond galben 

• bandă Shimano 

• stegulețe portocalii 

• spray albastru și roz 



Puncte de alimentare 

3 puncte de alimentare: KM 22, KM 39, KM 51 

Profil traseu 

 

Timpi limita 

Ora 13:30 KM 38 – concurenții care nu se încadrează vor fi direcționați pe traseul de 45 KM și vor intra în 

clasamentul concursului de 45 KM. 

Cronometraj, rezultate și clasamente 

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

Clasamentul se va face separat de cel de la Stage race. 

Fiecare trecere de cale ferată este supravegheată de arbitrii. În cazul în care trece un tren arbitrii vă vor 

opri și vor cronometra timpul pe care îl petreceți acolo pentru a fi scăzut din timpul vostru final. La 

trecerea de cale ferată prevăzută cu bariera trecerea nu este permisă dacă bariera este coborâtă. 

Nerespectarea regulilor de la trecerile de cale ferată atrage descalificarea. 

Circuit sosire 

Înainte de sosire, după intrarea în Palatul Brukenthal, fiecare concurent va parcurge o tură pe circuitul 

de 2km amenajat în oraș înainte de a trece linia de sosire. 

Accidente 



In cazul unui accident anuntati cat mai repede posibil organizatorul. Prin telefon (dacă aveți) la numărul 

de urgență de pe numărul de concurs, sau la primul arbitru. Prin telefon încercați să comunicați locația 

cât mai exactă. 


