
CONCURSURI PENTRU COPII 

 

Program 

Sâmbătă 22 MAI 2021 
11:00 – 13:00 Preluare numere  
10:30 – 12:30 Antrenamente libere pe traseu 
14:30 – Start copii (fete și băieți) D2 (născuți 2015, 2016) 
15:00 – Start copii (fete și băieți) D1 (născuți 2013, 2014) 
15:30 – Start copii (fete și băieți) C (născuți 2011, 2012) 
16:15 – Start copii (fete și băieți) B (născuți 2009, 2010) 
17:00 – Start copii (fete și băieți) A (născuți 2007, 2008) 
18:30 – Festivitatea de premiere 

Preluarea pachetelor de start 

Pachetele de start se vor prelua sâmbătă între orele 11:00 și 13:00 de la Race office. 

Proceduri COVID 

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

Fiecare participant va completa zilnic un chestionar epidemiologic. 

În zona de eveniment de la Palatul Brukenthal copiii pot fi însoțiți de un singur părinte. 

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.  

Copiii vor intra în zona de eveniment doar cu 15 minute înainte de startul categoriei la care se 

încadrează. 

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

Regulamentul COVID 

Procedura de start 
 

Aranjarea concurenților la start se va face în ordine alfabetică, în față băieții și în spate fetele. 

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. 

Puncte de alimentare 

1 zonă de alimentare / asistență tehnică, în apropiere de sosire pusă la dispoziție pentru echipe și/sau 

părinți. 

Cronometraj, rezultate și clasamente 

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



Traseu și puncte de interes 

Pentru categoriile D1 și D2 traseul este mai scurt. La antrenamentele libere diferențele vor fi marcate cu 

săgeți specifice. 

 

 



Număr de ture 

- D2 – start lap + 1 ture 

- D1 – start lap + 2 ture 

- C – start lap + 3 ture 

- B – start lap + 4 ture 

- A – start lap + 6 ture 

*Numărul de ture poate fi modificat în funcție de condițiile din ziua concursului și va fi anunțat la startul 

fiecărei categorii 

*Concurenții ajunși din urmă vor fi opriți după ce primul concurent din categoria lor trece linia de sosire.  

 

 


