
 

 

 

Regulament Up to Postavaru by Specialized  (UTP2021) 

Concursul de ciclism montan Up to Postavaru by Specializedva fi numit mai jos «competitia». 

Asociatia OUTDOOR ROMANIA, organizatorul competitiei, va fi numit mai jos «organizatorul». 

Competitia consta in parcurgerea „traseului” stabilit cu bicicleta sau in alerare. 

Traseul – STARTULva alea loc la Club Rossignol Poiana Brasov si SOSIREA vor avea loc la Yager 

Chalet masivul Postavaru. Traseul va fi marcat de catre organizator pentru ghidarea 

corespunzatoare a sportivilor. 

Detalii despre competitie dar si hartile si profilele traseelor se gasesc pe pagina 

concursului TRASEU 
 

Echipament obligatoriu 

Echipamentul va consta in: 

• Sunt admise doar biciclete tip “mountain bike” cu roti de 26”, 27.5″ sau 29” si Biciclete 

ASISTATE ELECTRIC! 

• Casca de protecţie esteobligatorie, aceasta va fi purtata corespunzator pe toata perioada 

competitiei. 

• Numărul de concurs (furnizat de organizatori) trebuie purtat pe ghidon pe toata durata 

competitiei sau pe tricou in partea din fata in cazul alergarii montane. 

 

 



Conditii echipare bicicleta la proba Ebike: 

1. Motor cu capacitatea de 250 W 

2. Este permis numai cu o baterie cu capacitate maxima 800Wh 

3. Sa fie asistata electric (fără actionare electrica directa) 

4. Viteza maxima de asistenta limitată la 25 km/h 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a interzice participarea sportivilor care nu indeplinesc 

conditiile de echipare. 

 

Categorii  

 

Categorii Mountain Bike: 

• Masculin 18-29 ani (sportivi care nu sunt legitimati Elite la FRC) 

• Masculin 30-39 ani (sportivi care nu sunt legitimati Elite la FRC) 

• Masculin 40-49 ani (sportivi care nu sunt legitimati Elite la FRC) 

• Masculin 50+ ani (sportivi care nu sunt legitimati Elite la FRC) 

• Masculin Elita/U23 18+ ani (sportivi legitimati Elite la FRC si sportivi care se considera destul 

de puternici pentru a concura cu aceștia) 

• Feminin 18+ ani (ciclisti legitimati si nelegitimati) 

 

Categorie E-Bike: 

Open (18+ ani, masculin si feminin, sportivi legitimati si nelegitimati) 

 

CategoriiAlergare: 

• Masculin 18-29 ani  

• Masculin 30-39 ani  

• Masculin 40+ ani  

• Feminin 18+ ani  

 

* Este considerata varsta implinita la data concursului 

* Varsta minima de participare este de 18 ani.  

 

Se permite atat inscrierea sportivilor legitimati cat si a celor amatori.Ciclistii legitimati la 

cluburi de profil pot participa doar la categoriile Masculin Elita 18+ ani (ciclisti legitimati). 

Inscrierea lor la o alta categorie nu le permite pozitionarea in clasament. 

 



 

Cronometrarea 

Cronometrarea se face la secunda, va castiga cel care va ajunge in cel mai scurt timp la 

punctul de Sosire dupa parcurgerea integrala a traseului. Startul se vada decalat in functie 

de categoriecu 15 min decalaj pentru toti sportivii, iar timpul final se obtine la trecerea liniei 

de sosire. 

 

Documentele necesare inscrierii: 

1. Formularul de inscriere completat si semnat online. 

2. Pentru inscrierea pana in 23 septembrie 2021 plata se va face online pe site-ul 

evenimentului. 

3. In dimineata concursului se pot face inscrieri la ghiseul special amenajat de organizator 

numai in limita locurilor disponibile. 

 

• Numarul de participare se va ridica de la ghiseul organizatorilor pe baza actului de 

identitate cu care s-a facut inscrierea online. Numarul nu poate fi ridicat decat de catre 

participant. 

• taxa de participare este specificata pe site la sectiunea concurs 

 

Schimbarea traseului sau anularea cursei 

In caz de vreme nefavorabila organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica traseul, barierele 

de timp si chiar de a anula/amana concursul. 

In aceste cazuri, concurentii vor fi anuntati prin email iar informatii suplimentare se vor gasi 

pe site-ul evenimentului. 

In cazul in care organizatorul este fortat sa anuleze evenimentul, concurentilor li se va restitui 

75% din taxa de inscriere. 

 

Responsabilitatile organizatorului 

Organizatorul va: 

• marca corespunzator traseul pentru a evita ratacirile 

• semnaliza portiunile periculoase de traseu 

• instiinta concurentii ca pe traseul de concurs traficul pietonal este doar partial oprit 

• asigura 2 puncte de revitalizare pe parcursul traseului 

• asigura medalie de participant fiecarui finalist 

• asigura recompensarea primelor trei locuri de la fiecare categorie 

• anunta timpul limita in sedinta tehnica premergatoare startului 



• asigura plasarea punctelor de control pe parcursul traseului si respectarea ordinii de sosire 

a concurentilor la acestea 

• asigura normele de protectie a mediului inconjurator prin amplasarea punctelor de 

colectare a gunoaielor pe parcursul traseului 

• sustine sedinta tehnica inaintea concursului, eventuale modificari anuntate cu aceasta 

ocazie avand prioritate fata de informatiile prezentate anterior. 

 

Obligatiile si raspunderea concurentului 

Concurentii trebuie sa fie apti din punct de vedere fizic si psihic pentru a participa la 

competitie, sa detina o asigurare care sa includa practicarea la compentitii outdoor 

(ciclism montan sau alergare montana dupa caz) sa resepcte masurile de prevenire a 

raspandirii Covid-19 in vigoare 

• concurentul se obliga sa  monteze pe ghidon numarul de participare sau pe piept in cazul 

alergatorilor 

• toti concurentii participa la competitie pe proprie raspundere. 

• concurentul care sufera un accident sau orice fel de paguba fizica sau materiala renunta 

prin insasi inscrierea la competitie la orice drept de a solicita despagubiri sau de a recurge in 

instanta impotriva oricarei persoane implicata in organizarea competitiei, in special 

impotriva : organizatorului sau voluntarilor implicati in organizarea competitiei (persoane 

fizice sau juridice), impotriva sponsorilor, impotriva institutiilor publice ce sustin competitia 

(primarie, consiliul local, politie, salvamont etc) 

• concurentii trebuie sa participe la sedinta tehnica si sa considere cu precautie informatiile 

anuntate de organizatori, in sedinta tehnica organizatorul anunta informatii oficiale chiar 

daca acestea nu sunt prezente in prezentul regulament. 

• Concurenții sunt obligați să protejeze/evite eventualii spectatori, mașinile, animalele sau 

cetățeni ajunși întâmplătorpe traseul de concurs. 

• concurentii poarta intreaga responsabilitate civila si penala pentru orice dauna provocata 

de acestia altor persoane in timpul cursei. 

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

de control. 

• concurentii inteleg ca organizatorii depun toate eforturile pentru oprirea traficului pe 

parcursul traseului de concurs insa se angajeaza sa traverseze cu prudenta prin locurile in 

care se intersecteaza cu alti turisti. 

• concurentii sunt obligati sa respecte regulile de protectie a mediului inconjurator. 

• concurentii sunt obligati sa poarte echipamentul de protectie personal, pe toata perioada 

concursului 



• concurentii care participa la categoria E-Bike Open vor folosi o singura baterie pe durata 

concursului. In cazul in care vor avea in spate un concurent de la alte categorii care 

intentioneaza depasirea, au obligatia de a-i facilita trecerea. 

Concurentii cu biciclete electrice nu au voie sa tracteze sau sa impinga/ajute alti concurenti 

aflati in cadul competitiei. Exceptie facand situatiile in care exista un participant accidentat 

iar ajutorul va fi acordat fara a depasi alti concurenti si va fi realizat pana la primul voluntar 

de pe traseu dar nu pana la finish. 

 

Descalificare 

Se vor descalifica concurentii in urmatoarele cazuri: 

• nerespectarea indicatiilor organizatorului cu privire la echipamentul obligatoriu si purtarea 

numarului de concurs pe ghidon 

• nerespectarea mediului inconjurator 

• comportament nesportiv 

• scurtarea traseului (nu sunt permise scurtaturile potecilor care coboara sau urca in zig-

zag) 

• organizatorul considera ca accidentarea sportivului nu ii mai permite continuarea cursei 

• schimbarea sau pierderea numarului de concurs 

• depasirea timpului limita anuntat in sedinta tehnica de organizatori 

• Folosirea ajutoarelor din afara concursului (folosirea autovehiculelor sau a motocicletelor… 

etc). 

• !!!Abandonarea ambalajelor sau altor deșeuri pe traseu.Acestea pot fi lasate doar in 

punctele de alimentare si in zona de sosire. 

• Consumul de alcool sau a altor substante interzise; 

 

Alte reguli 

• taxa de inscriere nu se returneaza si nu este transmisibila altui concurent 

• in cazul in care se doreste schimbarea intre probele concursului, se poate face doar pana la 

data de 20 septembrie si se percepe o taxa de 30Ron 

• taxa de inscriere se returneaza in proportie de 70% doar in caz de accidentare si in baza fisei 

medicale care trebuie trimisa organizatorului pana la data de 20 septembrie 2021. 

• retragerea in timpul concursului sau abandonul obliga concurentul sa informeze 

organizatorul, cu numarul de concurs din motive de siguranta 

• suporterii nu au dreptul de a ajuta sub nici o forma concurentii, exceptie facand cazurile 

accidentarilor 



• suporterii pot sustine concurentii cu conditia de a respecta regulile de conduita sportiva, 

indicatiile autoritatiilor si ale oficialilor 

• organizatorii isi rezerva dreptul de a penaliza concurentii ai caror suporteri incalca aceste 

reguli. 

La ridicarea numarului de participare in ziua concursului este obligatorie semnarea 

declaratiei pe proprie raspundere (formular prestabilit). Lipsa acestei declaratii duce la 

excluderea concurentului din concurs. 

 

Modificarea Regulamentului 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul în orice moment si fără preaviz 

până pe data de 24 septembrie 2021. Orice nouă versiune a regulilor vor fi postate pe site-ul 

evenimentului www.scoalamtb.ro 

 

ATENTIE 

Pe parcursul traseului traficul rutier va fi doar partial oprit!!! 

 

TIMPI LIMITA / DESCALIFICARE 

 E-MTB – Timp limita Finish Yager Chalet 12.15 

 MTB- Timp limita Finish Yager Chalet 13.30 

 Alergare Montana -Timp limita Finish Yager Chalet 13.45 

 

 

Prin înscrierea la concurs participanții declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către organizator, precum si cu participarea la Concursul “Up to 

Postavaru by Specialized” astfel, implica acceptul si consimțământul participanților ca datele 

lor personale sa fie păstrate si prelucrate de Asociația Outdoor Romania in scopul 

desfășurării Concursului 

 

Notă: Dorim sa menționăm faptul ca datele personale înscrise in formular NU vor 

fi înstrăinate si nici folosite in alte 

scopuri, decât pentru verificarea corectitudinii încadrării în categoria de participare si pentru 

informarea concurenților legat de concurs. 


