Regulament
„Crosul Viilor Satu Mare XCO"
Concursul de ciclism montan “Crosul Viilor Satu Mare XCO” se adreseaza
pasionatilor de acest sport, incepatori sau avansati. Participarea la concurs este permisa
numai cu biciclete de tip mountain bike. Este obligatorie purtarea castii de protectie atat
in timpul antrenamentelor cat si pe durata competitiei, iar participantii trebuie sa fie intr-o
stare buna de sanatate.

Inscrieri
Participarea la această competiţie se face pe propria răspundere, prin
completarea şi semnarea Formularului de înscriere, pe baza actului de identitate.
Semnarea Formularului de înscriere confirmă citirea, înţelegerea şi acceptarea
Regulamentului competiţiei de ciclism montan “Crosul Viilor Satu Mare XCO”
Persoanele care nu au implinit 18 ani se pot inscrie numai cu acordul unui parinte (tutore
legal). Acordul de participare al minorului trebuie semnat de un parinte. Prin semnarea
declaratiei parintii isi dau acordul ca minorul in cauza sa participe la “Crosul Viilor Satu
Mare XCO”
Din declaratie trebuie sa reiasa ca sunt de acord cu participarea minorului la competitie
iar in cazul eventualelor accidentari suferite de acesta sau in caz de defectare a
bicicletei nu vor pretinde nici un fel de despagubiri de la organizatori. In caz contrar
minorul nu va putea participa la concurs.
Prin semnarea formularului de inscriere, concurentii inscrisi, indiferent de varsta,
confirma ca au citit si au luat la cunostinta prezentul regulament, nu vor pretinde nici un
fel de despagubiri in caz de accidentare , defectare a bicicletei, sau alte evenimente
neprevazute..
Concurentii care nu se prezinta la start, care sunt descalificati sau care abandoneaza,
nu au dreptul la restituirea taxei de inscriere.
Înscrierea este valida după ce concurentul achita taxa de inscriere şi semnează
Formularul de înscriere, respectiv declaratia pe proprie raspundere.
Numarul de concurs pe care il primesc concurentii trebuie montat in mod vizibil pe
ghidon.
Primii 100 participanti inscrisi vor primi pachet de inscriere. Peste acest numar asiguram
numai numarul de concurs.

Inscrierea este valida din momentul in care concurentul completeaza si semneaza
formularul de inscriere si achita taxa de participare.
Pentru a evita posibilele neintelegeri este recomandat ca la ridicarea pachetului de start,
sa puteti face dovada platii taxei de inscriere.
Taxa de inscriere:
Pentru categoria Race, toate categoriile:
-

-

30 RON pentru cei care se inscriu si achita taxa de inscriere online, prin virament
bancar sau cash la locatiile partenerilor nostri, pana la data de 31 august 2016.
40 RON pentru cei care se inscriu si achita taxa de inscriere online, prin virament
bancar sau cash la locatiile partenerilor nostri pana la data de 20 septembrie
2016
60 RON la fata locului

Pentru Family Race:
-

-

20 RON pentru cei care se inscriu si achita taxa de inscriere online, prin virament
bancar sau cash la locatiile partenerilor nostri pana la data de 20 septembrie
2016
30 RON la fata locului.
Detalii pentru plata prin virament bancar:
Asociatia ”Club Sportiv Pro Racers”
IBAN: RO76BTRLRONCRT0252246401 , deschis la Banca Transilvania,
Sucursala Satu Mare
La detalii va rugam sa completati: Numele celui care se înscrie, Taxa inscriere
concurs XCO, respectiv Taxa inscriere Family Race.



Locatiile unde se poate plati cu bani cash :
Satu Mare:
Magazinul de biciclete Loui’s Bike – str. Avram Iancu
Cafeneaua Red Hat – str. IC Brateanu nr 3

Modalități de însciere:




însciere online (până la 20. septembrie 2016 și este valabil numai cu plata prin
virament bancar)
înscriere la parteneri (până la 20. septembrie 2016 și este valabil numai cu plata pe
loc)
înscriere la fața locului (la data de 24. septembrie 2016 și este valabil numai cu
plata pe loc)

Categorii XCO Race
Categoriile la care se pot inscrie participantii atât la feminin cât și la masculin sunt:
14-18 ani
19-29 ani
30-39 ani
40+ ani
Incadrarea in categoria de varsta se va face in functie de anul nasterii. Categoria 14–18
ani = anul nașterii între 1998 și 2002,
Categoria 19–29 ani = anul nașterii între 1987 și 1997,
Categoria 30–39 ani = anul nașterii între 1977 și 1986,
Categoria peste 40 ani = cei născuți în sau înainte de anul 1976.
La start va fi anuntat numarul total de ture pentru fiecare categorie, acesta find intre 3 si
6 ture.
Concursul se termina cand primul concurrent pe categorie de vârstă și sex termina
cursa, ceilalti concurenti isi vor termina tura pe care tocmai o parcurg, dupa care vor fi
opriti la finish.
Vor fi premiati primii 3 concurenti de la fiecare categorie.
În cazul în care numărul participanților va fi mare, startul se va da eșalonat conform
programului afișat, în caz contrar startul va avea loc la ora 10.15 pentru toți participanții.

Categorii Family Race
Participantii la Family Race se vor putea inscrie intr-o categorie unica, rolul acestui
concurs fiind unul de divertisment si popularizare in randul familiilor cu copii.
Se vor putea inscrie familii cu copiii avand varsta cuprinsa intre 5 si 13 ani impliniti.
Dupa caz, pot participa ambii parinti sau numai unul, numarul copiilor pe familie fiind
nelimitat. Participarea copiilor la concurs este permisa numai cu acordul prealabil in
scris a parintelui/tutorelui care va completa si declaratia pe propria raspundere .

Traseul
Concursul se va desfasura pe un traseu accidentat (drumuri forestiere, poteci) intr-o
zona impadurita , fara asfalt. Sectiunile tehnice vor fi semnalizate corespunzator.
Pe traseu vor exista cate un punct de alimentare si un punct de asistenta tehnica, in
zona de Start/Finish.
La categoria Family Race, va exista un traseu simplificat, acest traseu nu va cuprinde
portiuni tehnice.
Participantii au urmatoarele obligatii:
1. Sa respecte traseul marcat al concursului si sa nu foloseasca scurtaturi
2. Reintrarea pe traseu dupa o parasire accidentala sau voluntara, se va face in
acelasi punct prin care s-a iesit.
3. Concurentii trebuie sa permita oricarui concurent mai rapid sa il depaseasca
fara obstructii
4. Comportament de fair-play fata de ceilalti concurenti
5. Anuntarea abandonului la cel mai apropiat personal organizator intalnit pe
traseu.
6. Este interzisa primirea de ajutor tehnic in afara punctului de asistenta tehnica
din zona Start/Finish
7. Se interzice aruncarea oricaror obiecte, material pe traseu
8. Orice cheltuieli ivite cu ocazia evenimentului sunt responsabilitatea fiecarui
participant

Nerespectarea prezentului regulament aduce dupa sine descalificarea
concurentului.
Necunoasterea acestui regulament nu se va accepta ca si scuza pentru nici
un fel de abateri sau pretentii de despagubiri fata de organizatori.
Organizatorii isi rezerva urmatoarele drepturi:

1. În cazul anulării competiţiei în caz de forţă majoră sau din motive care
nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează.
Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport,
cazare, masă, etc.) ale participanţilor.
2. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri
competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.
3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra
informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc.
Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 3
zile înaintea concursului, sau cel târziu la preluarea numerelor de
concurs.

4. Organizatorii pot modifica prezentul regulament, avand obligatia sa
anunte modificarile pe pagina www.proracers.ro .
5. Folosirea imaginii si numelui concurentilor in material publicitare.

