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REGULAMENTUL CONCURSULUI DE AMATORI CUPA “TREI SCAUNE”,14 august 2011 

1. SCOPUL ACŢIUNII: Popularizarea ciclismului şi cuprinderea unui număr cât mai mare de tineri şi 
sportivi amatori, într-o acţiune organizată şi asigurarea posibilităţii de a participa într-o competiţie 
deschisă tuturor categoriilor de vârstă. 

2. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:Competiţia are loc în ziua de 14 august 2011, între orele 10,00-
14,00, în zona centrală a municipiului Sfântu Gheorghe.. 

3. COMISIA DE ORGANIZARE: Acţiunea este organizată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Harghita, Primăria municipiului Miercurea Ciuc, Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, 
Asociaţia de Sport Ciuc şi Clubul Sportiv „INTERSPORT” Miercurea Ciuc. Adresa D.J.S.T. Harghita 
este: str. Eroilor, nr. 7, Miercurea Ciuc, cod: 530.132, jud. Harghita. Concursul se va desfasura 
conform regulamentului FR Ciclism si Triatlon, si al U.C.I. 

4. TELEFOANELE COMISIEI DE ORGANIZARE: 0266 – 371.672, 0267-311243 (Primăria 
municipiului Sfântu Gheorghe) Telefoane mobile: 0744-387.454, 0722-457.553, 0744-396.804; Adresă 
e-mail: office@dsjhr.ro. 

5. PROGRAMUL ŞI PROBELE CONCURSULUI:  
Start din str. Kriza János – str. Spitalului, str. Gábor Áron – str. Váradi József – str. Kossuth 
Lajos – str. Libertăţii – str. Gróf Mikó Imre – str. Jozef Bem – str. Bánki Dónát – cu sosire în str. 
Kriza János. 

 
6. CONDIŢII DE PARTICIPARE: La concursul de “AMATORI” Cupa “TREI SCAUNE” pot participa 
sportivi-amatori, atât fete cât şi băieţi, pe bază de înscriere prealabilă sau în ziua concursului, precum 
şi echipe masculine şi feminine formate de câte trei membri. Persoanele de contact sunt domnii:  
 - TÖRÖK ATTILA    - tel. 0740-384298 
 - LÁSZLÓFY BOTOND         - tel. 0744-607940;  
 - ÁBRAHÁM ELŐD LAJOS    - tel. 0742-046677; 
 - CZIMBALMOS KOZMA CSABA  - tel. 0723-533536; 
 - BOKOR TÓTH ZOLTÁN   - tel. 0744-521112. 

7. PROBLEME ADMINISTRATIVE: Comisia de organizare va asigura: 
- contravaloarea baremului de arbitraj pentru arbitrii competiţiei; 
-medalii pentru primii trei clasaţi ai celor două probe şi trei cupe pentru primii trei clasaţi în clasamentul 
general; 
 
8. CLASAMENTE: 
În această competiţie vor fi realizate următoarele clasamente: 

- U14 şi O50, parcurg două ture de circuit de 2,4, total 4,8 Km, clasamentul fiind în ordinea sosirii 

- U18 şi O40, parcurg 6 ture de circuit de 2,4 km, total 14,4 Km, clasamentul fiind în ordinea 
sosirii 

- OPEN ( între 18 şi 40 ani ), parcurg 12 ture de circuit de 2,4 km, total 28,8 Km, clasamentul 
fiind în ordinea sosirii 
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- Echipe OPEN (4+1 persoane, între 18 şi 40 ani, se cronometrează rezultatul primelor trei din 
echipă) parcurg 12 ture de circuit de 2,4 km, total 28,8 Km, clasamentul fiind în ordinea sosirii 

9. Premii: Comisia de organizare va premia cîştigătorii concursului cu medalii, cupe şi diplome 
(locurile I,II,III la fiecare probă şi clasamentul genera M+F):  

10. OBLIGAŢIILE CICLIŞTILOR: 
Ciclistii se vor prezenta pentru înscriere cu minim 30 de minute înainte de plecarea în probă. 
· Toţi sportivii vor avea un comportament fair-play în timpul cursei şi se vor întrece în spirit sportiv. 
· Sportivii vor purta numerele date de organizatori, fară a le schimba dimensiunile din proprie iniţiativă, 
sau fără a le acoperi;  
· Sportivii vor merge pe şosea conform regulilor de circulaţie în vigoare şi nu vor obstrucţiona 
vehiculele oficiale. 
· Este obligatoriu ca toţi sportivii participanţi în cursă să poarte casca de protecţie din material dur; 
· Primii trei sportivi care trec linia de sosire în etapă vor fi prezenţi la festivitatea de premiere şi 
ceremonia protocolară; în caz de neprezentare vor pierde premiile; 
· Concurenţii care abandonează au obligaţia de a anunţa abandonul juriului de arbitrii. 

11. DREPTURILE SPORTIVILOR: 
Sportivii au conform Regulamentului U.C.I. dreptul la următoarele: 
· Să facă schimb de biciclete sau material sportiv ; 
· Pot sa-şi schimbe mâncare şi  băutură între ei; 

12. INTERDICŢII: 
Sportivii nu au dreptul conform Regulamentului U.C.I. la urmatoarele: 
· Nu au voie a fi traşi sau împinşi; 
· Nu au voie să profite de plasa autovehiculelor; 
· Nu au voie să împingă sau să tragă pe alţi sportivi; 
· Nu au voie să împiedice alţi sportivi să-şi desfăşoare acţiunile care să influenţeze bunul mers al 
competiţiei; 
· Nu au voie să se încălzească în imediata apropierea liniei de start. 
· Nu au voie să depăşească limitele spaţiului de încălzire desemnate de organizator. 

13. SOSIRE: 
Sosirile la această competiţie se va face în str. Kriza János, pe traseu nefiind aplicate alte marcaje. 

14. ALTE PREVEDERI: Comisia de organizare îşi rezervă dreptul de a aduce modificări sau 
îmbunătăţiri la prezentul regulament, ce va fi adus la cunoştinţă celor interesaţi, în timp util. 

15. FESTIVITATE DE PREMIERE: La finele fiecărei probe se organizează festivităţi la care sportivii 
clasaţi sunt obligaţi să se prezinte.  
          
 
 
 
        COMISIA DE ORGANIZARE, 


