
 

 

 

Carpathian MTB Epic 2017 – Regulamentul Competiţiei 

Despre eveniment 

Carpathian MTB Epic (denumit în continuare „Competiţia" sau „Evenimentul") este o cursa de tip 

mountain bike pe etape, organizată în Munţii Carpaţii Meridionali, deschisă atât cicliştilor 

profesionişti (acreditaţi UCI) cât şi riderilor amatori. 

Evenimentul se va desfaşura în perioada 21 - 24 septembrie 2017. Pe întreaga durată a 

evenimentului, gazda acestuia (denumită si „Race Village”) va fi staţiunea Cheile Grădiştei Fundata 

Resort & SPA, situată în Moeciu, judeţul Braşov (GPS 45.453381, 25.300852). 

Aplicablitatea Regulamentului 

Regulile descrise în continuare se intenţionează a fi definitive şi finale. Niciun alt set de reguli 

aparţinând oricărei entităţi sau organizaţii tutelare (spre exemplu Regulamentul anti-doping UCI) nu 

vor fi aplicabile dacă aplicabilitatea lor nu este menţionată în mod explicit în prezentul Regulament.   

Regulile pot fi amendate şi modificate în orice moment de către organizatori. Versiunea acestor 

reguli valabilă în prima zi a Evenimentului va rămâne validă pana la finalul Evenimentului. Orice 

abatare de la reguli va avea ca rezultat o avertizare oficială sau o penalizare, care poate include chiar 

şi descalificarea participantului. 

Interpretarea regulilor de către Directorul Competiţiei sau de către Comitetul Director al Competiţiei 

este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii înscrişi în Competiţie. 

Participanţii 

Participanţii trebuie să aibă vârsta de cel puţin 19 ani în prima zi a cursei (21 septembrie 2017). 

Alocarea participanţilor într-o anumită categorie de vârstă va fi determinată prin scăderea anului de 

naştere din anul curent al cursei (2017). Pentru exemplificare, dacă un participant este născut în 

1985, vârsta ce se va utiliza pentru scopul acestei Competiţii va fi de 32 de ani. 

Curse disponibile 

În acest Eveniment sunt disponibile două variante de cursă: 4-day EPIC sau 1-day Challenge. 

Opţiunea 4-day EPIC include un Prolog şi 3 etape zilnice. Prologul (Joi, 21/9) este o cursă de calificare 

de tip XCO ale cărei rezultate vor fi folosite pentru a determina ordinea concurenţilor la linia de Start 

a etapei #1. Toţi riderii care nu vor participa în Prolog vor fi alocaţi în partea din spate a careului de 

Start. Fiecare dintre cele 3 etape va fi organizată pe un traseu distinct: Etapa #1 (Vineri, 22/9) – 58 

km, cu 2150 m diferenţă de nivel; Etapa #2 (Sambata, 23/9) – 54 km, cu 1850 m diferenţă de nivel; 

Etapa #3 (Duminică, 24/9) – 45 km, cu 1700 m diferenţă de nivel. 



 

 

 

 Opţiunea 1-day Challenge va avea loc Duminică, 24/9, pe acelaşi traseu cu cel al Etapei #3, parte din 

cursa 4-day EPIC. 

Prologul organizat pe data de 21 septembrie este o cursă opţională de calificare. Rezultatele vor fi 

folosite doar pentru a determina ordinea concurenţilor la linia de Start a Etapei #1 şi nu vor influenţa 

în niciun fel timpul general sau clasamentul general. Prologul este o cursă nepremiată. 

Toate traseele etapelor pot suferi modificări înaintea debutului Competiţiei, pentru a asigura 

concurenţilor o experienţă cât mai bună. Traseele finale vor fi comunicate prin canale oficiale 

(website, pagina de Facebook), cu aproximativ 2 saptamani înaintea debutului Evenimentului. 

Categorii de curse disponibile 

Următoarele categorii vor fi disponibile. Categoria Elite este deschisă atât pentru participanţii 

acreditaţi UCI cât şi pentru participanţii care au atins un nivel de pregătire similar cu cel al cicliştilor 

profesionişti. 

4-day EPIC 

 Elite | Masculin | 19+ ani 

 Elite | Feminin | 19+ ani 

 Hobby | Masculin | 19-39 ani 

 Hobby | Masculin | 40-49 ani 

 Hobby | Masculin | 50+ ani 

 Hobby | Feminin | 19-39 ani 

 Hobby | Feminin | 40+ ani 

1-day Challenge 

 Masculin | 19-39 ani 

 Masculin | 40-49 ani 

 Masculin | 50+ ani 

 Feminin | 19-39 ani 

 Feminin | 40+ ani 

În cazul în care o categorie de concurs nu are minimum 2 participanți înscriși, aceasta se va cumula cu 

categoria imediat inferioară. Dacă prin cumulul tuturor categoriilor aferente unui sex nu se atinge 

numărul de minimum 2 participanți, cursa nu va fi premiată. 

 

 



 

 

 

Cerinţe medicale 

Este responsabilitatea fiecarui concurent să se asigure că este într-o stare bună de sănătate, că 

deţine o experienţă suficientă în ciclism tip MTB pentru a participa la acest Eveniment şi că are un 

nivel corespunzător de pregătire fizică. Se recomandă insistent participanţilor să efectueze un 

examen medical complet, cu o lună sau mai puţin înainte de a ajunge la Competiţie. 

Directorul Competiţiei are dreptul de a exclude din cursă un participant în baza stării sale medicale, 

indicată de către un medic oficial al Competiţiei sau un alt membru din personalul medical 

recunoscut de către organizatori. Decizia va fi considerată ca fiind finală. 

Asigurare 

Participanţii la Carpathian MTB Epic trebuie să fie asiguraţi împotriva accidentelor survenite în 

evenimente sportive competitive. Se recomandă insistent ca toţi participanţii să verifice si să 

confirme că asigurarea lor medicală sau asigurarea de călătorie acoperă riscul evenimentelor 

competitive de tip MTB (sau alte sporturi extreme). Participanţii nu trebuie să presupună în niciun fel 

că înregistrarea în Eveniment include, explicit sau implicit, o asigurare de sănătate ce acoperă 

riscurile de accident în timpul Competiţiei. În plus, este recomandat ca toţi participanţii să 

beneficieze de o asigurare a bicicletei pe care o folosesc în Competiţie. Organizatorii nu îşi asuma 

răspunderea decat pentru bicicletele depozitate în Bike Park. 

Bicicleta 

Este responsabilitatea fiecărui participant să se asigure că bicicleta sa MTB este în stare bună de 

funcţionare şi că întruneşte standardele de competiţie pentru fiecare etapă în parte. Standardele de 

competiţie se referă la: 

 Numărul de concurs este prins, securizat şi vizibil din faţă; 

 Bicicleta este funcţională, cu toate componentele funcţionând normal, starea bicicletei 

făcând obiectul evaluării aleatorii de către organizatori; 

 Bicicleta trebuie să aiba un ghidon care să îi permită participantului manevrabilitate sigură în 

orice condiţie. Extensiile de ghidon trebuie să fie fixate şi să nu prezinte margini ascuţite sau 

neregulate. Folosirea roţilor profilate şi/sau ale ghidoanelor tribar/aerobar este interzisă; 

 Bicicletele pot fi puse în mişcare doar prin intermediul unui angrenaj cu lanţ, doar prin forţa 

picioarelor participantului, fără nicio formă de asistenţă (electrică sau de altă natură); 

 Folosirea cauciucurilor cu ţepi de metal sau şuruburi (cauciucuri de zăpadă) nu este permisă; 

 Bicicletele de tip tandem nu sunt permise. 



 

 

 

Fiecare rider este responsabil pentru îngrijirea propriei biciclete pe durata întregului Eveniment. 

Participanţii pot deţine şi transporta, pe durata Competiţiei, scule şi piese de rezervă atât timp cât nu 

implică un pericol pentru participant sau pentru ceilalţi concurenţi. 

Schimbarea bicicletei nu este permisă, iar participanţii trebuie să treaca linia de finiş cu acelaşi număr 

de concurs pe care l-a avut la start. 

Chiar în cazul reparaţiilor şi mentenanţei bicicletelor, pentru a fi consideraţi parte din cei care au 

terminat o Etapă, participanţii trebuie să parcurgă întreaga distanţă a Etapei şi să o faca în timpul 

maxim stabilit pentru fiecare Etapă. Timpul petrecut cu mentenaţa şi reparaţiile nu vor conta pentru 

niciun participant în vederea extinderii timpului limită al Etapei. 

Căşti, îmbrăcăminte şi echipament 

Toţi participanţii trebuie să poarte cască de protecţie pe întreaga durată a curselor din cadrul 

Evenimentului. Toate căştile trebuie să respecte standardele internaţionale ANSI. Participanţii 

trebuie să poarte o îmbracaminte potrivită pentru ciclism, inclusiv tricou, pe întreaga durată a 

oricăreia dintre Etape.  

Folosirea căştilor sau radiourilor în timpul cursei nu este permisă. 

Organizatorii Competiţiei pot interzice în orice moment folosirea oricărui tip de echipament (altul 

decât cel esenţial activităţii de ciclism) iar participanţii trebuie să respecte aceste decizii pe toată 

durata curselor. 

Pentru fiecare dintre etape cu excepţia Prologului, toţi participanţii trebuie să aibă la îndemană un 

dispozitiv GPS personal, cu traseele oficiale încărcate pe el. Utilizarea unui dispozitiv este obligatorie. 

Riderii care nu şi-au setat propriul dispozitiv GPS riscă să fie blocaţi să plece în concurs. Distribuirea 

şi/sau publicarea traseelor oficiale nu este permisă dat fiind ca acestea traversează arii protejate, 

domenii private etc. Track-urile finale, în formatul corespunzător, vor fi transmise prin email, în 

săptămâna competiţiei. Dacă nu ai primit track-urile cu o zi înainte de startul cursei, contactează-ne 

sau solicită-le direct la Race Office-ul din Race Village. 

Toti participanţii trebuie sa aibă cu ei o pelerină de ploaie, pe tot parcursul etapelor. De asemenea, 

este necesar să iei cu tine pe traseu folia de supravietuire pe care o vei găsi în pachetul de concurs. 

Dacă foloseşti folia, poţi solicita una nouă la Race Office. Te rugăm să te pregateşti cu echipamentul 

corespunzător pentru vreme rea. 

 

 

 



 

 

 

Tracking 

Toţi riderii înscrişi în cursa 4-day EPIC vor găsi în pachetul de concurs un dispozitiv GPS specializat 

pentru urmărirea live pe traseu şi echipat cu buton SOS. Dispozitivul poate fi purtat în buzunarul 

echipamentului exterior pe care îl vei avea în concurs. 

Utilizarea dispozitivului special de tracking pe parcursul tuturor etapelor este obligatorie. Riderii care 

nu vor avea dispozitivul activat la start, conform instrucţiunilor, riscă sa fie blocaţi să plece în 

concurs. Dispozitivul ne permite să vă urmarim pe tot parcursul evenimentului şi să răspundem la 

urgenţe în cel mai scurt timp posibil. 

Toţi participanţii înregistrati în cursa de o zi 1-day Challenge vor primi un cod special de tracking care 

trebuie introdus în aplicaţia specializată Tractalis, disponibilă pentru Android şi iOS. Aplicaţia poate fi 

descarcată înainte de ziua cursei din magazinul de aplicaţii al dispozitivului mobil personal - se va 

căuta "Tractalis". Instrucţiuni complete de utilizare vor fi oferite în pachetul de concurs. 

Identificarea participanţilor 

Numerele de concurs trebuie să rămână fixate ferm în partea din faţă a bicicletei şi să nu fie 

obstrucţionate de cabluri sau alte elemente asemănătoare. 

Participanţii nu pot avea mai mult de un număr de concurs (inclusiv chip-ul de cronometrare) în 

acelaşi timp şi nu pot schimba bicicleta sau numărul de concurs cu niciun alt participant în timpul 

Evenimentului. Dacă un participant încalcă această regulă, va fi automat descalificat din Competiţie şi 

exclus din Clasamentul General şi din orice Clasament de Etapa. 

Numerele de concurs nu pot fi modificate sau alterate în niciun fel, incluzând tăierea, decuparea, 

lipirea de stickere sau îndepărtarea stickerelor existente. 

Niciun logo oficial al sponsorilor Carpathian MTB Epic nu poate fi îndepărtat de pe numerele de 

concurs şi nu poate fi obstrucţionat în niciun fel. 

Ocupanţii poziţiilor de pe podium şi liderii Clasamentelor Generale trebuie să fie prezenţi la 

ceremonia de premiere de la linia de finiş (dacă este cazul) şi la ceremonia de premiere de la finalul 

zilei, aşa cum este programat în Programul Competiţiei, inclusiv la ceremonia de premiere de la 

finalul Evenimentului. 

Prologul 

Fiecare participant va avea alocat un timp de start pentru Prolog. Este responsabilitatea fiecărui 

participant să ştie propriul timp de start. Timpii de start vor fi disponibili public pe website-ul oficial 

cu cel puţin o zi înaintea startului cursei. 



 

 

 

Participanţii trebuie să fie prezenţi în careul de start cu cel puţin 15 minute înaintea timpului de start 

alocat. 

Dacă un participant ratează timpul de start, i se va permite să participe în Prolog la discreţia 

organizatorilor, dacă formatul cursei permite acest lucru şi fără să afecteze experienţa celorlalţi 

participanţi. 

Organizatorii pot oferi posibilitatea unui antrenament oficial. Niciunui participant nu i se va permite 

accesul pe traseu în afara antrenamentului oficial (dacă este cazul) şi nici înaintea timpului de start 

alocat. 

Startul în cele trei etape 

Careul de start se va deschide cu 45 de minute înaintea startului fiecărei etape, dacă nu se comunică 

altceva. 

Zone separate de start vor fi organizate în funcţie de Clasamentul General al Competiţiei. Toţi 

participanţii vor pleca în cursă cu timpul de la linia de start (Gun Time). 

În anumite circumstanţe, organizatorii pot aloca timpi diferiţi de start (start în valuri) pentru fiecare 

zonă de start. În cazul în care sunt alocaţi timpi distincţi, toate referinţele Regulamentului la timpul 

de start vor fi aplicate acestor timpi. 

Zona de start a favoriţilor se va închide cu stricteţe cu 10 minute înaintea startului. Participanţii care 

ajung la zona de start cu întarziere vor pleca din spatele coloanei. 

Participanţii trebuie să intre în careul de start împreuna cu bicicleta lor şi, odată intraţi, nu mai pot 

părăsi careul de start. 

Traseele şi etapele 

Participanţii trebuie să parcurgă întregul traseu al fiecărei Etape. 

Doar participanţii care termină toate cele trei etape în limitele timpilor maximi stabiliţi pentru fiecare 

Etapa în parte vor fi consideraţi ca facand parte dintre cei care au terminat Competiţia. 

Distanţa reală a fiecărui traseu de etapă poate fi diferită decăt cea publicată sau anunţată. 

Participanţii trebuie să urmeze întotdeauna traseul oficial, să asculte indicaţiile arbitrilor de pe traseu 

şi nu pot folosi scurtături sau orice măsuri asemanătoare. Este responsabilitatea participanţilor să 

urmeze îndeaproape traseul oficial. 

Participanţii care părăsesc traseul, oricare ar fi motivul, trebuie să revină pe traseu prin acelaşi punct 

prin care au ieşit. 



 

 

 

Organizatorii vor obţine aprobări pentru trecerea participanţilor pe traseele comunicate doar pentru 

zilele Competiţiei şi doar pentru scopul acestei Competiţii. Participanţii nu trebuie sa presupună in 

nici un fel ca există vreun drept explicit sau implicit obţinut de către organizatori de la autorităţile 

locale sau de la proprietarii de terenuri, ca un participant să acceseze traseele în afara Competiţiei. 

Niciun participant nu are dreptul să intre pe terenuri care nu sunt deschise publicului, în niciun 

moment al anului, chiar dacă fac parte din unul sau mai multe dintre traseele Evenimentului. 

Competiţia va avea loc de-a lungul unui mix de terenuri private şi publice. Este responsabilitatea 

participanţilor să respecte prevederile Codului Civil al României în ceea ce priveşte utilizarea 

drumurilor publice (exemplu: deplasarea pe partea dreaptă a drumului). Nerespectarea acestora 

poate duce la descalificarea participantului. 

Organizatorii pot renunţa în orice moment la oricare dintre Etape, pentru motive de siguranţă sau 

orice alt motiv întemeiat similar. 

Cronometrare şi rezultate 

Did not finish (DNF) 

Orice participant care se retrage dintr-o Etapa sau care nu atinge punctele intermediare în timpul 

alocat, va fi clasat ca ‘Did Not Finish’ sau DNF. Participanţii clasaţi cu DNF nu vor mai fi eligibili pentru 

premiile în bani sau oricare alte premii alocate acelei Etape sau Clasamentului General şi nici nu vor 

mai fi clasaţi în Clasamentul General. 

Cu toate acestea, un participant clasat ca DNF într-una dintre etape, poate să continue să concureze 

în Etapele ce o urmează. Acesta va apărea în Clasamentul Etapei şi va fi eligibil pentru premiile în bani 

şi celelalte premii alocate acelei Etape. 

Did not start (DNS) 

În cazul în care un participant nu ia startul într-una sau mai multe Etape, acesta va fi clasat ca DNS şi 

nu va primi un rezulat pentru acea Etapa. În plus, va fi exclus din Clasamentul General şi nu va fi 

eligibil pentru premiile în bani sau celelalte premii alocate Clasificării Generale. 

Cu toate acestea, un participant clasat ca DNS într-una dintre etape, poate să continue să concureze 

în Etapele ce o urmează. Acesta va apărea în Clasamentul Etapei şi va fi eligibil pentru premiile în bani 

şi celelalte premii alocate acelei Etape. 

Start time 

Cronometarea va începe in fiecare etapă cu timpul de la momentul startului oficial, afisat la linia de 

start. 



 

 

 

Linia de start va rămâne deschisă pentru 15 minute după startul oficial. 

Orice participant care nu ajunge la start la momentul startului trebuie să raporteze acest lucru 

Directorului Cursei în maxim 15 minute de la startul oficial, pentru a obţine aprobarea unui start 

întârziat in cursa. 

Niciunui participant nu îi este permis un start întârziat fără aprobare. Dacă această aprobarea nu este 

obţinută, participantul va fi clasat cu DNS (Did Not Start) şi nu va primi un rezultat pentru acea Etapă. 

Timpul limită de parcurgere a unei Etape nu va fi ajustat pentru a ţine cont de un start întârziat sau, 

în cazul unui start în valuri, pentru a ţine cont de un participant care a plecat în cursă după timpul 

alocat zonei lui de start. 

Timpi limită 

Timpii limită pentru fiecare Etapă sunt stabiliţi în funcţie de lungimea fiecărei Etape şi a terenului  

acoperit. Timpii limita vor fi anunţaţi ca parte din pachetul de participare, dar pot fi modificaţi de 

către organizatori în orice moment. Orice modificare va fi comunicată participanţilor în timpul 

şedinţei tehnice din seara premergătoare Etapei sau înainte de start. 

În cazul în care un participant termină o Etapă într-un timp mai mare decât timpul limită pentru 

Etapa respectivă, acesta va fi clasat cu DNF (did not finish). 

Participanţii pot trece linia de finiş mergând, atât timp cât menţin contactul cu bicicleta. 

Organizatorii Competiţiei pot stabili puncte intermediare care trebuie atinse într-un anumit timp. 

Participanţii care nu ating oricare dintre aceste puncte sau care sunt consideraţi de către organizatori 

sau arbitri a fi incapabili să le atingă, vor fi opriţi din a continua cursa, vor fi transportaţi afară de pe 

traseu şi vor fi clasaţi ca DNF (did not finish) pentru acea Etapă. 

Organizatorii Competiţiei pot stabili puncte intermediare suplimentare din motive de siguranţă. Orice 

participant care nu poate termina o Etapa va fi transportat la linia de finiş a Etapei.  

Dacă un participant nu poate termina o Etapă din orice motiv, se vor lua toate măsurile pentru a 

transporta participantul către linia de finiş, fără niciun cost adiţional pentru participant. 

Orice participant care nu termina o Etapă în timpul limită stabilit pentru Etapă va fi clasat ca DNF. 

Participanţii clasaţi cu DNF în oricare dintre Etape pot continua Competiţia (pot lua statul într-o etapă 

ulterioară) dar nu vor mai fi clasaţi în Clasamentul General. 

Puncte de control 

Pe traseul fiecarei Etape vor exista puncte de control ce vor fi afişate pe harta fiecărei Etape. 



 

 

 

Arbitrii oficiali vor fi pozitionaţi în unele dintre acest puncte de control. Participanţii care nu sunt 

detectaţi trecând prin aceste puncte de control pot fi descalificaţi. Locaţia acestor puncte de control 

nu va fi indicată cu exactitate şi pot exista puncte de control ascunse. 

Înregistrarea şi şedintele tehnice 

Înregistrarea în Competiţie se face doar în Race Village, într-un interval orar şi într-o locaţie 

comunicate prin intermediul paginii web oficiale. 

Participanţii trebuie să se prezinte pentru înregistrare şi să deţină o formă de identificare cu 

fotografie cum ar fi carte de identitate, paşaport, permis de conducere. Participanţii înregistraţi în 

cursa deschisă cicliştilor licenţiaţi UCI trebuie să deţină de asemenea legitimaţia UCI şi să o prezinte la 

înregistrare. 

O şedinţă tehnică va fi organizată pentru fiecare Etapa în parte într-un interval orar şi într-o locaţie 

comunicate prin intermediul paginii web oficiale. 

Nutriţie şi hidratare 

Carpathian MTB Epic străbate zone montane şi va expune participanţii unor condiţii meteo variate. 

Participanţii sunt responsabili să poarte la ei suficiente provizii pentru hidratare şi alimentare pe 

parcursul curselor. 

Organizatorii Competiţiei vor oferi produse alimentare şi apă în punctele oficiale de Nutriţie şi 

hidratare de pe traseu. Apa este destinată exclusiv hidratarii. Nu se va permite uzul excesiv de apă în 

niciunul dintre aceste puncte oficiale de Nutriţie şi hidratare. 

Sprijinul acordat participanţilor 

În nicio situaţie nu este permisă asistenţa din exterior, inclusiv asistenţa fizică, de către nicio altă 

persoană afară de alţi concurenţi sau un oficial din punctele de control sau din punctele de Nutriţie şi 

hidratare de pe traseu. 

Mersul la trena este permis între cicliştii participanţi. 

Nicio altă forma de mers la trena nu este permisă, inclusiv dar fără a se limita la mersul la trena în 

spatele sau ancorarea de autovehicule private, motociclete, camionete sau alte vehicule oficiale. 

Vehiculelor de escortă, afară de cele ale organizatorilor, nu le este premis să urmeze traseele 

Evenimentului. Cu toate acestea, susţinătorii pot conduce autovehiculele personale pe drumurile 

publice pentru a atinge puncte de întâlnire cu traseele. 



 

 

 

Unele secţiuni ale traseului pot fi închise traficului care nu are legatură cu Evenimentul, inclusiv unele 

drumuri publice. Astfel de restricţii trebuie respectate de către toţi cei care nu participă în 

Eveniment. 

Niciun suporter al unui participant nu poate intra în zonele interzise sau cu acces restricţionat din 

Race Village. 

Asistenţa medicală şi asitenţa tehnică 

Asistenţa medicală va fi pusă la dispoziţie de către organizatorii Competiţiei în anumite zone de pe 

traseu, indicate pe harta fiecărei Etape. 

O trusă tehnică cu scule va fi disponibilă în fiecare punct de Nutriţie şi hidratare de pe traseu pentru 

reparaţii şi reglaje în sistem self-service. 

Asistenţă tehnică extinsă va fi disponibilă în Race Village în fiecare zi. Intervenţiile de anvergura şi 

piesele de schimb vor fi disponibile la un cost suplimentar. 

Retragerea 

Participanţii care nu pot continua cursa, oricare ar fi motivul, trebuie să anunţe imediat Centrul de 

Coordonare a Competiţiei. Aceasta se poate face la startul cursei, la finiş, în punctele de control sau 

sunând la numerele de urgenţă Carpathian MTB Epic (numere printate pe fiecare număr de concurs). 

În cazul în care un participant nu anunţă Centrul de Coordonare a Competiţiei despre retragere si 

drept urmare o operaţiune de căutare şi salvare este întreprinsă din cauza aceasta, costul respectivei 

operaţiuni va fi suportat de către participant. 

Mediu înconjurator şi noţiuni de etică 

Participanţii trebuie să manifeste respect pentru mediul încojurător pe întreaga durată a 

Evenimentului. Aruncarea gunoaielor sau alte prejudicii aduse mediului înconjurător nu vor fi 

tolerate. În particular, dar nu exclusiv, următoarele acţiuni sunt interzise: 

 Aruncarea sticlelor de apă, abalajelor şi pieselor de schimb; 

 Fumatul în oricare punct al traseelor. 

Contestaţii 

Toate contestaţiile trebuie transmise în scris, pe documentele oficiale de contestaţie, în Centrul de 

Coordonare a Competiţiei, dupa ce participantul a trecut linia de finiş, în timpul limită de mai jos. 

Contestaţiile trebuie depuse în cel mult 1 ora din momentul în care participantul a trecut linia de 

finiş. 



 

 

 

Constesaţiile rezultatelor trebuie depuse în cel mult 1 ora de la afişarea rezultatelor provizorii ale 

Etapei în cauza. 

Comportament 

Este de aşteptat din partea tuturor participanţilor să arate sportivitate în orice moment. Nimeni nu 

are voie să foloseasca un limbaj abuziv sau jignitor în timpul Competiţiei, să se comporte nesportiv, 

să arate lipsă de respect faţă de oficiali sau să ignore Regulamentul Competiţiei. 

Libertatea de acţiune a arbitrilor oficiali şi organizatorilor Competiţiei 

Acolo unde sunt necesare interpretări suplimentare ale regulilor sau unde menţiuni speciale cu 

privire la anumite situaţii ce pot apărea nu sunt facute, deciziile unui comitet compus din arbitri 

oficiali şi organizatori ai Competiţiei vor fi considerate ca fiind finale. 

 


