
                                                                                                                                                                                                                                                    

Regulament concurs  

“Urban Race MTB si Urban Race ROAD” 

 

 

 

Art 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

 

Organizatorul concursului “Urban Race MTB” si “Urban Race ROAD” (denumit in 

continuare “Concursul”) este Asociatia Green Revolution cu sediul in Bucuresti, Strada 

Avrig nr. 21-31, bl. U2, ap. 43, sector 2, inregistrata la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor 

sub nr. 36/25.03.2009, Cod Unic de Inregistrare RO25368700, reprezentată legal prin 

Raluca Fiser, denumit in continuare Organizatorul.  

 

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament 

(denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”). Termenii si conditiile prezentului 

Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii 

la concurs.  

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta 

publicului acest fapt.  

 

Art. 2. DREPTUL DE PARTICIPARE  

 

La Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul in Romania. Nu 

pot participa Organizatorii si alte persoane implicate in organizarea si desfasurarea 



                                                                                                                                                                                                                                                    

concursului. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala si liber 

consimtita a prevederilor prezentului Regulament.  

Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei care indeplineste conditiile 

impuse de Regulament. Datele transmise catre Organizator in momentul inscrierii si 

participarea se fac pe proprie raspundere. 

In cazul copiilor sub 18 ani, majori cu bulletin, inscrierea si participarea sunt 

conditionate de consimtamantul unui adult. 

 

Art. 3. MECANISMUL SI DESFASURAREA CONCURSULUI  

 

3.1 Concursul “Urban Race MTB” si “Urban Race ROAD” se desfasoara in cadrul 

evenimentului BikeFest, in data de 3 septembrie 2016. Inscrierile in concurs se fac in 

perioada 16 – 28 august 2016 pe pagina oficiala a evenimentului BikeFest, 

www.bikefestromania.ro .  

3.2. In zilele de 1 si 2 septembrie 2016, intre orele 16 :00 – 21 :00 persoanele care nu 

au reusit sa se inscrie online, o pot face la fata locului, cortul AGR in Parcul IZVOR.  

3.3 De asemenea,  pentru validarea numarului de concurs si ridicarea kiturilor de 

participare, se vor face in zilele de 1 si 2 septembrie 2016, intre orele 16 :00 – 21 :00, 

la cortul AGR din Parcul Izvor 

3.4 Fiecare cursa va dura o ora plus un tur 

3.5 Clasamentul va fi facut in functie de numarul de ture parcurse si cel mai bun timp 

deci castigatorul va avea cele mai multe ture parcurse in cel mai scurt timp. 

3.6 Dupa o ora, cand primul concurent care conduce cursa va intra in ultimul tur va fi 

anuntat acest ultim tur printr-un sunet de clopot, printr-o pancarta si de catre MC la 

microfon. 

3.7 Cand primul concurent a trecut linia de finsh toti ceilalti concurenti vor fi opriti 



                                                                                                                                                                                                                                                    

3.8 Doar primele 500 de persoane din cele inscrise online sau la fata locului, care vor 

veni sa isi ridice kitul, vor beneficia de acesta.   

 

Art. 4. DURATA SI ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI  

 

In cadrul celor 2 competitii “Urban Race MTB” si “Urban Race ROAD”, concurentii vor 

avea de parcurs cate un traseu cu distanta aproximativa de 5.5 km/ tur – Urban Race 

Road si 6.5 km/ tur – Urban Race MTB, traseu ce va cuprinde atat alei din incinta Casei 

Poporului, cat si zona exterioara a acesteia : Strada Izvor, Strada Izvor intersectie cu 

Bulevardul Libertatii, Calea 13 Septembrie, Intersectie Calea 13 Septembrie cu Strada 

Izvor, Str Hasdeu si Bdul Natiunile Unite si Splaiul Independentei. 

 

Startul competitiei pentru cursa Urban Race MTB va avea loc la ora 09 :00 si se va 

incheia la ora 10 :00, plus inca un tur. Cursa se incheie dupa ce primul concurent a 

trecut linia de finish. Cursa Urban Race ROAD va incepe la ora 10.30 si se va incheia 

la 11 :30, plus inca un tur. Cursa se incheie dupa ce primul concurent a trecut linia de 

finish. 

 

Toti participantii “Urban Race MTB” si “Urban Race ROAD” vor fi obligati sa isi monteze 

pe cadrul bicicletei atat cipurile de unica folosinta cat si numerele de concurs, pentru 

inregistrarea timpilor individuali si afisarea clasamentului final. 

 

Trasele vor avea 3 zone de dificultate (usor, mediu si greu), acestea incercand sa 

recreeze situatii similare cu cele din peisajul traficului urban.  

Descrierea traseelor este urmatoarea : 

 

Urban Race MTB  



                                                                                                                                                                                                                                                    

- Startul competitiei va fi dat din incinta Casei Poporului – intrarea S1 

- Panta  coborare catre Strada Izvor 

- Zona carosabila catre Bulevardul Libertatii 

- Rampa urcare catre interiorul Casei Poporului 

- Alee oficiala cu dale si denivelari 

- Panta coborare catre Calea 13 Septembrie 

- Intrare parcare Senat si parcurgere zona cu dale si denivelari 

- Intrare zona macadam 

- Macadam si drum foarte accidentat, panata coborare accidentata 

- Iesire catre carosabil – Strada Izvor 

- Traseu carosabil – Stada Izvor pana la intersectia cu Calea 13 Septembrie 

- Coborare spre Casa Poporului pe Calea 13 Septembrie 

- Urcare rampa in incinta Casei Poporului 

- Parcurgere aleea oficiala cu dale si denivelari 

- Iesire pe Bd. Natiunile Unite spre Splaiul Independentei 

- Viraj la stanga pe Splaiul Independentei 

- Intrare pe str Hasdeu catre str Izvor si revenire catre zona de Start in incinta 

Casei poporului – intrarea S1 

 

Urban Race ROAD  

- Startul competitiei va fi dat din incinta Casei Poporului – intrarea S1 

- Panta  coborare catre Strada Izvor 

- Iesire catre str Hasdeu spre Splaiul Independentei 

- Zona carosabila catre Piata Natiunile Unite 

- Intrare pe Bd Natiunile Unite si urcare rampa in incinta Casei Poporului 

- Alee oficiala cu dale si denivelari 

- Panta coborare catre Calea 13 Septembrie 



                                                                                                                                                                                                                                                    

- Urcare Calea 13 septembrie 

- Intoarcere la intersectia Calea 13 Septembrie cu Str Izvor 

- Coborare Calea 13 Septembrie spre Casa Poporului  

- Intrare in incinta Casei Poporului 

- Parcurgere aleea oficiala cu dale si denivelari 

- Revenire catre zona de Start in incinta Casei poporului – intrarea S1 

 

Art. 5 PREMII SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR  

 

Se vor acorda premii in vouchere pentru primele 5 locuri la fete si pentru primele 7 

locuri la baieti, in functie de clasamentul final al fiecarei curse.  

 

Valoarea premiilor va fi urmatoarea : 

 

Urban Race MTB 

Masculin : 

• LOCUL 1: 1000 lei 

• LOCUL 2: 800 lei 

• LOCUL 3: 600 lei 

• LOCUL 4: 500 lei 

• LOCUL 5: 400 lei 

• LOCUL 6: 300 lei 

• LOCUL 7: 200 lei 

 

Feminin : 

• LOCUL 1: 700 lei 

• LOCUL 2: 500 lei 



                                                                                                                                                                                                                                                    

• LOCUL 3: 300 lei 

• LOCUL 4: 200 lei 

• LOCUL 5: 100 lei 

 

Urban Race ROAD 

Masculin : 

• LOCUL 1: 1000 lei 

• LOCUL 2: 800 lei 

• LOCUL 3: 600 lei 

• LOCUL 4: 500 lei 

• LOCUL 5: 400 lei 

• LOCUL 6: 300 lei 

• LOCUL 7: 200 lei 

 

Feminin : 

• LOCUL 1: 700 lei 

• LOCUL 2: 500 lei 

• LOCUL 3: 300 lei 

• LOCUL 4: 200 lei 

• LOCUL 5: 100 lei 

 

Art. 6 ACCESARE REGULAMENT 

 

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil oricarui solicitant pe pagina 

evenimentului BikeFest www.bikefestromania.ro si pe pagina de Facebook : 

www.facebook.com/BikeFestRomania 

 

http://www.bikefestromania.ro/
http://www.facebook.com/BikeFestRomania


                                                                                                                                                                                                                                                    

Art. 7 Echipament Obligatoriu 

 

Casca de ciclism este OBLIGATORIE pentru toate categoriile de concurenti, atat in 

timpul competitiei cat si in timpul antrenamentelor; Ajustata corect, o casca este foarte 

confortabila si bine aerisita; 

Este interzisa decuparea/gaurirea numarului de concurs; 

Toate bicicletele folosite trebuie propulsate doar prin forta umana; 

Concurentii pot repara sau inlocui orice piesa cu exceptia cadrului. Schimbarea 

bicicletei nu este permisa, concurentii trebuie sa treaca linia de sosire cu acelasi cadru 

si acelasi numar pe ghidon; 

In cazul unei pene sau a unor defectiuni minore, opriri, concurentul este obligat sa 

elibereze traseul pentru a evita accidentarile si sa-si rezolva problema intr-un loc sigur; 

 

Art. 8 Recomandari 

• Bidon sau bidoane cu apa (de preferat sa fie pus la indemana in 

suportul/suportii de la bicicleta); 

• Ochelari (pentru protectia impotriva insectelor, crengilor, si prafului); 

• Pompa, camera de schimb, petice pentru PANA si leviere; 

• Telefon mobil protejat de umezeala pastrat intr-o husa/punga; 

• Participantii ar trebui sa aiba cel putin 2 iesiri de antrenament inainte, de 

preferat pe teren similar; 

• Nu este recomandata folosirea de catre concurenti a sistemelor radio sau alte 

comunicatii electronice sunt strict interzise (Ex: iPod, walk-man, mp3 player etc.); 

• Va recomandam recunoasterea oficiala pentru antrenament si familiarizarea cu 

traseul; 

 

Art. 9 Responsabilitatile Organizatorului 



                                                                                                                                                                                                                                                    

• asigura pachetul de start pentru concurenti in limita estimata; 

• asigura traseul de concurs; 

• asigura premii, cupe si medalii; 

• asigura plasarea punctelor de control pe parcursul traseului si respectarea 

ordinii de sosire a concurentilor la acestea; sosirea cronometrata cu un sistem de chip-

uri; 

• asigura paza si suport medical; 

• asigura efectuarea sedintei tehnice inaintea concursului; 

• In conditii meteo nefavorabile, Organizatorul poate decide 

oprirea/amanarea/anularea competitiei. 

Nota: Organizatorul este exonerat de raspundere daca in timpul cursei publicul 

deterioreaza marcajele de ghidare sau benzile si gardurile de protectie. 

 

Art. 10 Responsabilitatile Participantului 

• toti concurentii participa la competitie pe proprie raspundere. 

• Concurentul este obligat sa poarte casca de protectie adecvata pe toata durata 

concursului; 

• Concurentul trebuie sa participe cu bicicleta in stare buna de functionare si sa 

aiba profilul MTB sau Road in functie de proba la care s-au inscris; 

• Concurentii se obliga sa poarte chip-ul si numarul primit la ridicarea pachetului 

la validarea inscrierii. In cazul pierderii chip-ului de concurs in timpul cursei concurentul 

nu va putea fi incadrat in clasament; 

• Fiecare participant este obligat sa urmeze indrumarile comisarilor de traseu si 

a organelor de politie. In locurile unde acestia nu sunt, sa respecte regulile de circulatie 

si sa manifeste prudenta; 



                                                                                                                                                                                                                                                    

• concurentul care sufera un accident sau orice fel de paguba materiala (bicicleta, 

alte echipamente) participa pe propria raspundere si renunta prin insasi inscrierea la 

competitie la orice drept de a solicita despagubiri; 

• concurentii trebuie sa cunoasca regulamentul si sa participe la sedinta tehnica, 

sa considere cu precautie  informatiile anuntate de organizatori, in sedinta tehnica 

organizatorul anunta informatii oficiale chiar  daca acestea nu sunt redactate in 

prezentul regulament. 

• in cazul constatarii unui accident, concurentii sunt obligati sa il raporteze la 

urmatorul punct de control sau sa sune pe numarul de urgente afisat pe numarul de 

concurs sau 112 

• concurentii sunt obligati sa respecte regulile de protectie a mediului 

inconjurator si sa arunce bidoane, ambalaje doar in zona de alimentare de la 

start/finish. 

• concurentii sunt obligati sa protejeze/evite eventualii spectatori, masini sau 

cetateni ajunsi intamplator pe traseu. 

 

Art 11 Conditii ce atrag descalificarea 

• Neparcurgerea traseului în întregime sau scurtarea lui. 

• Nefolosirea căstii de protectie pe timpul concursului; 

• Folosirea unui alt tip de bicicleta decat cel dedicat probei la care s-a inscris; 

• Comportamentul lipsit de Fair Play, si limbaj trivial fata de concurenti, 

organizatori sau spectatori (insultarea, imbrancirea concurentilor, sicanarea,  etc.) chiar 

si in mediul online. Comportamentul lipsit de Fair Play de la alte concursuri duce la 

neacceptarea inscrierii la concursul de fata 

• Distrugerea sau mutarea marcajelor sau barierelor de protectie; 

• folosirea sistemelor radio sau alte comunicatii electronice sunt strict interzise 

(Ex: iPod, walk-man, mp3 player etc.) 



                                                                                                                                                                                                                                                    

• Folosirea ajutoarelor din afara concursului (folosirea autovehiculelor sau a 

motocicletelor… etc). 

• Schimbarea bicicletei in timpul concursului. 

• Schimbarea sau deteriorarea a numarului de concurs. 

• Pierderea sau distrugerea chip-ului de cronometrare. 

• !!!Abandonarea ambalajelor sau altor deseuri pe traseu. Acestea pot fi lasate 

doar in punctul de alimentare si in zona de sosire. 

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

sau a sesizarii fondate a altor concurenti. 

 

Art. 12  DIVERSE  

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Concursului si va face 

public acest lucru. Contestatiile se depun in termen de 7 zile lucratoare de la data 

incheierii Concursului la sediul Green Revolution. 

 


