Buletin informațional nr. 1
REGULILE ȘI CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE
ALE CAMPIONATULUI RM DE VELOTURISM
Locul desfășurării: mun. Chișinău, sectorul Botanica
Centrul competițional: gimnaziul „Galata”
Perioada desfășurării: 29-30 aprilie 2017
I. Condiții generale
I.1 La Campionatul RM de veloturism sunt admiși sportivi de la 16+ ani (seniori).
I.2 La Competiția complementară de veloturism sunt admiși sportivi până la 16 ani inclusiv (juniori).
I.3 Participantul(a) poate participa doar într-o categorie de vârstă.
I.4 Numărul de echipe din partea unei delegații nu este limitat.
I.5 Toţi participanţii trebuie să dispună de echipamentul necesar pentru parcurgerea traseului (cel puțin o
bicicletă per echipă).
I.6 La competiție sunt admise biciclete cu rama sus și cu distanța dintre centrul roților nu mai mică de 1005
mm.
I.7 Participanții ies la start conform tragerii la sorți.
1.8 Colegiul Central de Arbitri (CCA) are dreptul să introducă modificări nesemnificative în Condiţiile
desfăşurării competiţiilor.
II. Condiţii pentru categoria de vârstă SENIORI
II.1 În categoria SENIORI competiția se desfășoară pe echipe. Componența echipei: 4 sportivi (cel puțin o
sportivă).
II.2 Timpul de control general (TCG) – 4 ore.
II.3 Este obligatoriu de a avea cască și vestă fluoriscentă (cel puțin câte 1).
II.4 Fiecare echipă iese la start, conform tragerii la sorți. Intervalul de start între echipe - 15-30 minute (în
dependență de numărul echipelor).
II.5 Echipa este obligată să se prezinte cu 15 minute înainte de start pentru verificarea echipamentului,
instructaj, primirea fișei echipei. În cazul întârzierii echipei la start, timpul startului nu se amână și echipa nu
se eliberează de verificarea echipamentului și de instructaj.
II.6 Model de parcurgere a traseului:

II.7 Este obligatorie parcurgerea traseului, stabilit de organizatori. Lipsa semnăturii arbitrilor în fișa echipei
este dovadă a neparcurgerii corecte/complete a traseului.
II.8 La finiș echipa obligatoriu prezintă CCA fișa echipei.
II.9 Determinarea rezultatelor se calculează după timpul parcurs:
II.9.1 Câştigă echipa care a parcurs traseul complet în cel mai scurt timp;
II.9.2 Echipa, care nu a intrat în timpul de control, nu a parcurs complet traseul sau nu a prezentat la finiș fișa
echipei este descalificată.
III. Condiţii pentru categoria de vârstă JUNIORI
III.1 În categoria de vârstă JUNIORI competiţiile se desfăşoară individual (băieți, fete) și pe echipă
(componența echipei: 4 sportivi, cel puțin o sportivă).
III.2 Competiția se desfășoară conform regulilor de desfășurarea a probei – Conducere cu figuri.
III.3 Etape posibile: poarta, scrânciobul, zig-zag-ul, rondele, șarpele, cercul, optul, făgașul, transportarea
obiectului/inelului, ornamentul, coridorul, stop-linia.

III.4 Penalizări:
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Greșeli
Atingerea cu bicicleta sau cu corpul de construcțiile marcajului figurii (mai puțin de 3 ori);
Ieșirea (și intrarea din nou) cu o roată in afara figurii mai puțin de 3 ori;
Încălcarea integrității marcajului figurii;
Atingerea pămîntului cu piciorul între figuri;
Căderea inelului transportat de pe bara a două;
Căderea obiectului transportat înăuntrul cercului doi;
Încălcarea direcției stabilite de mișcare;
Încălcarea ordinei de trecere/luare a figurilor;
Încalcarea integrității figurii în timpul manevrării;
Caderea obiectului transportat (inelului) pe etapă;
Omiterea elementelor de marcaj nu mai mult de unu;
Atingerea pămîntulșui cu piciorul pe etapă(figură) mai puțin de două ori;
Ieșirea și intrareadin nou cu o roată în afara marcajului figurii mai mult de 3 ori;
Caderea bicicletei;
Lipsa contactului cu linia stop
Atingerea cu bicicleta sau cu corpul a construcțiilor marcajului figuirii mai mult de 3 ori;
Atingerea pămîntului cu piciorul în interiorul/limita figurii mai mult de 2 ori;
Cădrea participantului
Ieșirea cu ambele roți în afara figurii în altă parte decît în zona de intrare/ieșire;
Neîndeplinirea condițiilor de trecere a figurii;
Intersectarea fără oprire a liniei stop
Incapacitatea de trecere a distanței;
Refuz de îndeplinire a distanției figurii;
Nepregatirea tehnică
Trecerea figurii printr-o metodă neprevăzută.

III.5 La determinarea rezultatelor se ia în calcul suma penalizărilor:
III.5.1 Câștigă participantul cu numărul cel mai mic de penalizări.
III.5.2 În caz de egalitate a sumei penalizărilor un loc mai înalt se acordă participantului, care a parcurs traseul
în timpul cel mai scurt.
III.5.3 Dacâ timpul parcurgerii traseului este egal, superioritate are participantul, care a luat startul primul.
III.5.4 În clasamentul pe echipe se iau în calcul cele mai bune 4 rezultate ale echipei (cel puțin al unei
sportive).

