
Regulamentul concursului din data de 2 iulie din cadrul evenimentului ”  Cu 
bicicleta la Breaza” 

 

Prin participarea la concursul Cu bicicleta la Breaza -Sanatate prin miscare–abilitati 
pe bicicleta, fiecare participant ia la cunostinta, accepta si respecta urmatorul 

regulament. 

Nerespectarea prevederilor regulamentului poate atrage dupa sine imposibilitatea 
inscrierii in concurs sau eliminarea din competitie, in timpul concursului sau ulterior 

acestuia. 

• Data concurs: 2 iulie 2017, ora 10:00. Pentru program detaliat va rugam vizitati: 

https://www.facebook.com/events/453453434989526/ 

• Concurs de abilitati pe bicicleta  
• Locul desfăşurării: Breaza, Centrul de informare si promovare turistica Breaza Bd. 

Republicii nr. 80B, 105400 Breaza de Jos 

Organizator: 

Centrul de informare si promovare turistica Breaza si Asociatia Adevaratii 

VeloPrieteni cu sediul in Bucuresti, sector 3 Ale Barajul Sadului mr.5A, inregistrata 

la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 36/25.03.2009, Cod Unic de 

Inregistrare 34299978, reprezentată legal prin Deneș Mihai , denumit in continuare 

Organizatorul 

Traseu: 

Traseele vor fi marcate cu jaloane de demarcatie si alte elemente de semnalistica 
vizuala. 

•    In punctele cheie vor exista reprezentanti ai organizatorilor care vor oferi ghidaj 

asupra directiei sau a specificului probelor din fiecare zonă. Va rugam respectati 
indicatiile asistentilor de pe traseu. 

•    Nerespectarea traseului stabilit duce la eliminarea concurentului din concurs. 

Aceasta regula implica trecerea prin toate punctele intermediare de control. 

•    Traseul trebuie strabatut integral in vederea includerii in clasamentul final. 
Fiecare probă va fi cronometrată individual, la care se va adauga timp de penalizare 
în situația în care nu se respectă cerințele fiecărei probe. 

•    Concurentii nu pot apela la suport pentru deplasarea pe parcursul traseului 
(moto, atv, etc) 

•    Fiecare participant va fi responsabil pentru propria securitate și siguranță. 

 

Categorii: 

Categoriile de concurs sunt urmatoarele: 

Individual – peste 14 ani 

Echipă – formată din 1 adult si 1 minor 

https://www.facebook.com/events/453453434989526/
https://www.facebook.com/CNIPTBreaza/
http://www.adevaratiiveloprieteni.ro/
http://www.adevaratiiveloprieteni.ro/


Vârsta minima admisă pentru participare individual este de 14 ani impliniti la data 
de 2 iulie 2017 si acordul scris al parintelui/tutorelui legal. 

 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a anula unele categorii in cazul in care nu s-au 
inscris minim 6 concurenti /echipe pentru fiecare categorie:  

Concurentii inscrisi deja la categoriile anulate vor fi redistribuiti la categoria 
validata:  

 

Premii: 

Se vor premia primele 3 locuri de la fiecare categorie. 

Daca o categorie de varsta nu are minim 7 concurenti in cursa, atunci la aceasta 
categorie se va premia doar locul I  

•    Toti concurentii care termina cursa, vor primi kitul de finisher al competitiei Cu 

bicicleta la Breaza – sanatate prin miscare – abilitati pe bicicleta.  

 

Condiţii de participare: 

Competiţia este deschisă oricărui iubitor al sportului in conditiile respectarii 
regulamentului. 

Sunt necesare: o stare bună de sănătate, un nivel minim de antrenament, un bagaj 

de cunoştinţe tehnice proprii plimbarilor cu bicicleta pe drumurile publice şi vârsta 

minimă de 14 ani implinita la data concursului pentru individual si 18 ani pentru 

liderul echipei. Minorii participanti individual (peste 14 ani) sau in echipa trebuie sa 

prezinte acordul scris al parintelui/tutorelui legal. Minorii sub 14 ani trebuie sa fie 

insoțiți la start de parinte/tutore. Participanții își asumă întreaga responsabilitate 

pentru starea de sănătate în care se află și pentru posibilele accidentări survenite 

ca urmare a modului de abordare a traseului. Orice participant înscris va avea un 

număr de concurs. Toti participantii trebuie să respecte regulile competiţiei şi 

trebuie să urmeze indicaţiile date de organizatori. Înscrierea se face la start 

incepand cu ora 10:00 duminica 3 iulie completand formularul de înscriere şi 

declaraţia de responsabilitate, care trebuiesc completate şi semnate de fiecare 

participant in ziua concursului. Formularele fără semnătură nu vor fi acceptate. 

Taxa de înscriere: concursul nu are taxa de participare dar presupune 

inscrierea la start sau online pana la momentul inceperii concursului 
particpantului/echipei participante  

 

Forta majora/ Anulări: 

Prin forta majora se intelege orice eveniment care ar putea avea influenta 

semnificativa asupra bunei desfasurari a competitiei, cum ar fi: inundatii, furtuni, 
dezastre naturale sau evenimente social politice majore. 

https://goo.gl/t8oHdV


•    In caz de forta majora, organizatorii pot lua decizia unor modificari de traseu 
sau program. La limita, se poare decide inclusiv anularea cursei, in situatii 

exceptionale. 

Daca evenimentul este anulat din motive de forţă majoră, participanţii nu vor 
beneficia de compensaţii pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuieli ocazionate de 

călătorie şi cazare. 

 

Responsabilitate: 

 

Fiecare participant care ia parte la concurs este responsabil pentru propria 
securitate şi siguranţă, precum și a minorului/minorilor aflați în responsabilitatea 

lui, pentru care a semnat declarația pe proprie raspundere 
Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii, fotografii şi personalul care participă 

la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru niciun fel de rănire sau 
pagube, inclusiv deces, anulare, întârzieri sau schimbări ale traseelor care pot 
surveni în timpul desfăşurări evenimentului. 

Fiecare participant trebuie să semneze, înainte de înscriere, o declaraţie de 

responsabilitate, prin care îşi asumă riscurile ce rezultă din participarea la un astfel 
de eveniment şi orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau furt, 

atât pentru el cât și pentru minorii aflațo în răspunbderea lui. 

 

Caracteristici ale competiţiei 

Competiţia se desfăşoară in Breaza, jud Prahova, traseul pornind din zona Centrului 
de informare si promovare turistica, pe străzile Copenhaga, Aleea Nucilor, Vasile 

Alecsandri, Mihai Eminescu si Ion Creanga. 

Concursul include 3 categorii de probe: 

I. Abilitati velo – proba practica, cronometrata, care include 5 etape. In 
situatia neindeplinirii obiectivului sau a indeplinirii defectuoase a acestuia 

poate fi inregistrat timp de penalizare conform regulamentului individual 
al fiecarei probe. 

II. Orientare cicloturistica – traseu contra cronometru, desfasurat pe strazile 

Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Aleea Nucilor si Ion Creangă, în care 
participantii vor identifica punctele descrise in foaia de parcurs și vor 
răspunde corect la cerințele specificate. In situatia neindeplinirii 

obiectivului sau a indeplinirii defectuoase a acestuia poate fi inregistrat 
timp de penalizare conform regulamentului individual al probei. 

III. Legislație și recomandări velo – probă teoretică desfășurată în parcul de 

lângă CIPT Breaza. 

Toate acestea necesită experienţă şi cunoştinţe speciale, cum ar fi: 
• orice participant ar trebui să cunoască regulile de comportament în caz de pericol 

şi urgenţă; 
• orice participant ar trebui sa dea dovadă de fair play şi prietenie şi să acţioneze în 
consecinţă atunci când situaţia o cere; 



• orice participant ar trebui să ştie şi să aibă o atitudine care să ţină cont de faptul 
că oricât de multe măsuri de siguranţă ar lua organizatorii, nu sunt şi nu vor putea 

fi acoperite toate riscurile rezultate din natura competiţie şi condiţiile speciale în 
care se desfasoară aceasta; 

• orice participant trebuie să ştie că nici un premiu nu este mai presus de sănătatea 
şi viata lui şi/sau a altor participanţi şi să acţioneze în consecinţă pentru a se 
proteja atunci când simte sau observă un pericol.  

•    Rularea pe orice tronson de drum public se face cu respectarea regulilor de 
circulatie si a legislatiei in vigoare. Pe traseu pot fi intalnite vehicule, turisti, 
animale. Participantii trebuie sa aiba in vedere aceste situatii si sa ruleze adecvat. 

Orice accident in care sunt implicati participantii la concursul Cu bicicleta la Breaza -
Sanatate prin miscare–abilitati pe bicicleta , survenit in timpul desfasurarii acestuia 

din nerespectarea regulilor de concurs si a regulilor de conduita in trafic impuse de 
lege va fi în responsabilitatea celor implicati in accident. 

•    Concurentii care indiferent de motiv  abandoneaza sunt obligati sa informeze 
despre aceasta decizie unul dintre arbitrii oficiali ai competitiei sau pe organizator.  

Intreg evenimentul se desfasoara cu respect fata de mediul inconjurator. Prin 

urmare, concurentii vor manifesta un comportament civic in ceea ce priveste 
mentinerea curateniei si a protejarii mediului natural 

•    Ambalajele utilizate pot fi lasate la start/sosire sau in locurile special amenajate 

si semnalizate de pe traseu. 

Echipament: 

 

• Casca de ciclism este RECOMANDATA pe toată durata concursului 

• Sunt acceptate in concurs doar biciclete propulsate exclusiv prin forta proprie. Nu 
sunt acceptate biciclete care dispun si de motor electric, sau de alt tip, care asista 

pedalarea (Ex. e-bike, pedelec);  
• Eticheta cu numarul de concurs va fi montat pe bicicleta/concurent, in fata, vizibil 

si nu va fi inlaturat decat dupa trecerea liniei de sosire a ultimei probe din concurs 
(sau in caz de abandon); 
• Inlocuirea unei roti se poate face in zona Start/Sosire sau in alte zone indicata de 

organizator; In cazul unei pene sau a unor defectiuni minore, concurentul este 
obligat sa elibereze traseul pentru a evita accidentarile si sa-si rezolva problema 

intr-un loc sigur. 
 

Nerespectarea acestor lucruri va atrage după sine descalificarea. 

Recomandari: 

• Bidon sau bidoane cu apa (de preferat sa fie pus la indemana in suportul de la 
bicicleta) 
• Ochelari (pentru protectia impotriva insectelor, crengilor, noroiului si prafului)  

• Manusi speciale pentru ciclism  
• Încălțăminte adecvată 

• Pompa, camera de schimb, petice pentru pana si leviere, set imbuss/ scule 



• Jacheta foaie de ceapa, imbracaminte adecvata conditiilor meteo 
 

Program: 

10.00- 10.30 sau 10.45 – inscrierea concurentilor ( timpul se poate prelungi functie 
de numarul celor sositi) 

10.45 – 11:00 - ședință tehnică - descrierea concursului/probelor/prezentarea 
succinta a regulamentului 

11:00 - 14.00 – desfasurarea concursului si festivitatea de premiere 

Participanţii care nu vor lua startul la timp nu vor mai putea pleca pe traseu. Vor 
figura in clasament DNS (did not start). 

 

Puncte de control: 

Pe traseu sunt amplasate puncte de control obligatorii. Participanţii care nu trec 

printr-un punct de control (indiferent de motiv) vor fi descalificaţi. Numerele de 
concurs şi timpii competitorilor vor fi notaţi în ordinea sosirii în fiecare punct de 
control. 

Organizatori sunt exonerati de raspundere daca in timpul cursei publicul, animalele 

domestice sau salbatice deterioreaza marcajele de ghidare. 

 

Oprirea / Retragerea din cursă: 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri: 

• s-a accidentat după start, iar starea sa nu-i mai permite continuarea cursei; 
• în cazuri excepţionale. 

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea sa continue cursa, indiferent 
de motiv trebuie sa informeze organizatorii imediat, la start, la punctele de control 

sau la sosire. Retragerea va fi confirmată prin semnătura pe foaia de arbitraj.  

Suporteri / Ajutor: 

Suporterii pot susţine orice concurent cu condiţia să respecte regulile de conduită, 
indicaţiile autorităţiilor şi/sau ale oficialilor şi să nu împiedice desfaşurarea 

competiţiei. Pe parcursul traseelor nu este permis nici un ajutor venit din exterior 
(suporter, spectator etc.), excepţie făcând cazurile deosebite. 

 

Penalizări: 

• lipsa unui obiect din echipamentul obligatoriu = descalificare; 

• scurtarea traseului = penalizare sau descalificare (decizie arbitru); 
• nerespectarea mediului înconjurător = descalificare; 

• modificarea numărului de concurs = descalificare; 
• nerespectarea regulilor competiţiei = penalizare sau descalificare (decizie 
arbitru); 

• comportament nesportiv faţă de alţi participanţi,oficiali, public, alte persoane = 
descalificare. 



 
Descalificarile se pot face si dupa concurs in urma vizualizarii pozelor, filmelor, sau 

a sesizarii fondate a altor concurenti. 

 
Prin înscriere şi participare fiecare concurent confirmă ca a citit, înţeles şi acceptat 

condiţiile de participare şi aceste reguli, îşi asumă riscurile participării la eveniment  
şi este responsabil pentru propriile acţiuni care ar trebui să ţină cont de condiţiile de 

desfasurare speciale în care se află. 

 

Protectia datelor personale: 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a colecta datele de contact ale concurentilor, 
pentru viitoare actiuni si evenimente. Cei inscrisi isi dau acordul de a primi 

comunicate si informatii din partea CNIPT Breaza. Tuturor participantilor le sunt 
garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie 

a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de 
interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si 

dreptul de a se adresa justitiei. 

Prin inscrierea la concurs participantii declara ca sunt de acord cu prelucrarea 
datelor cu caracter personal de catre organizator, precum si cu participarea la 
concurs astfel, implica acceptul si consimtamantul participantilor ca datele lor 

personale sa fie pastrate si prelucrate de organizator in scopul desfasurarii 
Concursului si numai in vederea desemnarii castigatorului. 

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti. 

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea si securitatea datelor cu 
caracter personal conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora. 

Adresele de email ale utilizatorilor care s-au inscris in concurs se pastreaza de catre 
Organizator. 

 

Modificări: 

Echipa de organizare iși rezervă dreptul de schimbare în detaliu a regulilor și modul 

de desfășurare a competiției. Aceste posibile schimbări vor fi publicate pe pagina 
oficială de Facebook cât și pe panourile de informații din zona de start/sosire. 

 


