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REGULAMENTUL 
 

DE ORGANIZARE SI DESFASURARE AL COMPETITIEI  
 “CUPA ARADULUI” LA CICLISM 

 din 08 iunie 2019 
ORGANIZATORI  

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD  
CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURA ARAD 
ASOCIATIA ACS VOINTA ARAD 
 
SCOPUL  

Popularizarea ciclismului in municipiul Arad. 
 
PARTICIPANTI 
Pot participa persoane  dornice pentru practicarea ciclismului, baieti si fete, posesori de 
biciclete indiferent de vârsta, concursul  fiind organizat pentru toate categoriile de biciclete de 
oras, mountain-bike si biciclete de cursa.  
INSCRIERI: 
Inscrierile se pot face pe site-ul Primariei Arad la adresa www.primariaarad.ro pâna la data 
de 06 iunie 2019 ora 08:00 si in ziua concursului in fata Primariei Arad intre orele 12:00 si 
15:00. 
Atenție !!!! Un concurent poate opta pentru o singură probă. Nu este permisă 
înscrierea unui concurent la mai multe probe. 
 
MOD DE DESFASURARE 
Intrecerea se desfasoarã pe un circuit inchis pe un traseu in B-dul Revolutiei cuprins intre 
Teatrul Clasic Ioan Slavici si intersectia Bulevardului Revolutiei cu strada Nicolae Grigorescu 
(Libelula).  
Lungimea unei ture de circuit - 1,77 km.  
Categoriile de concurs sint:  

1. Categoria 1  – Family – deschis tuturor familiilor cu copii de vârsta pâna la 7 ani cu un 
numar minim de 2 participanti pe familie (parinte/tutore + copil) – 1 tura = 1,77 km. 

2. Categoria 2  – Copii intre 7 si 10 ani – 2 ture = 3,5 km 
3. Categoria 3  – Copii intre 11 si 14 ani – 3 ture = 5,3 km 
4. Categoria 4  – Open – deschis tuturor participantilor cu vârste intre 15 si 100 de ani cu 

toate categoriile de biciclete – 5 ture = 8,85 km 
5. Categoria 5 – Montain-bike profi – 10 ture = 17.7 km 
6. Categoria 6 – Cursiere – 12 ture = 21,24 km 

STARTUL:  
ora  15:30 categoria a 1-a 
ora  16:00 categoria a 2-a 
ora  16:30 categoria a 3-a 
ora  17:00 categoria a 4-a 
ora  17:30 categoria a 5-a  
ora  18:30 categoria a 6-a   

Castigãtorii vor fi desemnati la finalul numarului de ture alocat fiecarei categorii, in piata din 
fata Primariei Arad.  
 
 
 



 2

 
PREMII 
1.  Se vor acorda medalii de participare pentru fiecare participant.  
2. Categorii: 
 a) Family – se va premia familia cea mai numeroasa 
  - cos de cumpărături  
  

b) Family – se va premia cel mai tanãr participant 
  - o bicicleta  
 

c) Copii 7-10 ani, bãieti si fete, locurile 1, 2 si 3 cu diplome si medalii  
 - băieţi: Locul I – o bicicletă -  
    Locul II – o cască 
    Locul III – un bidon cu suport pentru apă -  
 - fete:  Locul I – o bicicletă -  
  Locul II – o cască -  
  Locul III – un bidon cu suport pentru apă -  

 d) Copii 11-14 ani, bãieti si fete, locurile 1, 2 si 3 cu diplome si medalii  
 - băieţi: Locul I – o bicicletă -  
    Locul II – o cască -  
    Locul III – un bidon cu suport pentru apă -  
 - fete:  Locul I – o bicicletă -  
  Locul II – o cască -  
  Locul III – un bidon cu suport pentru apă -  

 e) Open – bãieti si fete, locurile 1, 2 si 3 cu diplome si medalii si cu premii in bani sau 
vouchere de cumparaturi materiale ciclism. 

 - băieţi: Locul I – voucher în valoare de 300 lei 
   Locul II – voucher în valoare de 200 lei   
   Locul III – voucher în valoare de 100 leiâ 
- fete:  Locul I – voucher în valoare de 300 lei  
    Locul II – voucher în valoare de 200 lei  
    Locul III – voucher în valoare de 100 lei  

  f) Montainbike profi - bãieti si fete, locurile 1, 2 si 3 cu diplome si medalii si cu premii 
in bani sau vouchere de cumpãraturi materiale ciclism. 

 - băieţi: Locul I – voucher în valoare de 500 lei -  
    Locul II – voucher în valoare de 350 lei -  
    Locul III – voucher în valoare de 200 lei -  
 - fete:  Locul I – voucher în valoare de 500 lei -  
    Locul II – voucher în valoare de 350 lei -  
    Locul III – voucher în valoare de 200 lei -  

 g) Cursiere - locurile 1, 2 si 3 cu diplome si medalii si cu premii in bani sau vouchere 
de cumparaturi materiale ciclism. 

 - băieţi: Locul I – voucher în valoare de 500 lei -  
    Locul II – voucher în valoare de 350 lei -  
    Locul III – voucher în valoare de 200 lei -  
 - fete:  Locul I – voucher în valoare de 500 lei -  
    Locul II – voucher în valoare de 350 lei -  
    Locul III – voucher în valoare de 200 lei -  
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ARBITRAJ 
Comisia de arbitraj va fi formata din 3 arbitrii de cursa desemnati de Comitetul organizator 
pentru fiecare cursa in parte, subordonati directorului cursei. La aceasta competitie se 
folosesc normele Uniunii Cicliste Internationale si a Federatiei Romane de Ciclism. 
 
.  
CONDITII SUPLIMENTARE 
Ordinea Publică va fi asigurată de Politia Locala Arad, Politia Municipiului Arad și 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Arad. 
Siguranța Rutieră va fi asigurată de Politia Locală Arad și de Poliția Municipiului Arad – Biroul 
Rutier 
Asistenta medicala va fi asigurata de 2 puncte mobile ale Crucii Rosii si 1 ambulanta. 
Numerele de concurs vor fi amplasate pe ghidonul bicicletei, la vedere, fara a se deteriora 
chip-ul de cronometrare atasat. 
 
Purtarea castilor de protectie este obligatorie pentru toti participantii de la toate 
categoriile de concurs. Arbitrii de traseu vor descalifica participantii care se vor alinea 
la linia de start si nu vor avea casca de protectie asupra lor. 
 
 


