


 Copii 9-12 ani 
1,25 km alergare = o tură 

 6,5 km bicicletă = o tură 
1,25 km alergare = o tură 

 

 Cadeţi 13-15 ani 
 2,5 km alergare = 2 ture 
 13 km bicicletă = 2 ture 
1,25 km alergare = o tură 

 

 



 

 Elite 

 Juniori 16-19 ani 

 Amatori 

 Ştafetă 
 5 km alergare = 4 ture 

 20 km bicicletă = 3 ture 
 2,5 km alergare = 2 ture 

 



 Duminică 30 martie 
08.00–09.00: Validarea înscrierilor-nBiblioteca Naţională 
09.00: Deschiderea zonei de tranzit pentru copii, cadeţi, 
juniori, elite, amatori age group, ștafetă 
09.45: Şedinţă tehnică copii, cadeți 
09.45: Închiderea zonei de tranzit pentru copii, cadeţi, 
juniori, amatori age group, ștafetă 
10.00: Start copii, cadeți 
11.00: Şedinţă tehnică juniori, elite, amatori age group 
 şi ştafetă 
11.20: Start juniori, elite, amatori age group şi ştafetă 
13.00: Închiderea cursei 
14.00: Festivitatea de premiere 

 



- 4 ture de alergare 
- 3 ture de bicicleta 
- 2 ture de alergare 



 pe tot parcursul competiţiei 

 numărul la alergare în faţă 

 numărul la ciclism în spate 

 chip la glezna piciorului drept 

 

FĂRĂ NUMĂR sau FĂRĂ CHIP = FĂRĂ REZULTAT 



 este interzisă însoțirea alergătorului pe traseu 
cu bicicleta sau motocicleta ori în alergare în 
paralel cu acesta, de către persoane care sunt 
în afara competiţiei  

 este intezisă scurtarea traseului 
 este interzisă alergarea la bustul gol – 

penalizare de 15 secunde 
 este interzisă folosirea căştilor de telefon, 

radio etc. 
 este interzis ajutorul de orice fel din exterior 

– apă, nutriţie etc. 



 bicicleta se lasă la rastel în dreptul numărului de 
concurs 

 la T1 bicicleta se ridică de la rastel după ce casca 
este pusă pe cap şi legată  

 în zona de tranzit nu se merge pe bicicletă (liniile 
de urcare şi de coborâre vor fi marcate) 

 La T2 – nu se scoate casca şi nu se desface 
cureaua căştii decât după ce bicicleta este pusă 
pe rastel 



 este intezisă orice scurtare a traseului 

 mersul la trenă (în pluton) este permis numai 
sportivilor de la categoriile elite, juniori şi cadeţi, 
dar nu se admite mersul la plasă în formulă 
mixtă (fată-baiat) 

 pentru nerespectarea regulii de mai sus la  prima 
abatere se primește o penalizare de 15 sec., iar 
la a doua concurentul este descalificat 

 



SUCCES! 


