Regulamentul Concursului Green Day Kids

Data şi locul desfăşurării:
Competiţia are loc în ziua de 6 iulie, intre orele 11-14.
Organizator
Clubul Sportiv Sibiu Sport Project , Bulevardul Victoriei nr.44 A, Sc. B, Ap.24, Sibiu, e-mail
ciclism@sibiu.ro

Condiţii de participare:
Pot participa copii cu varsta cuprinsa intre 7 si 10 ani impliniti..
Sunt necesare: o stare bună de sănătate, un nivel minim de antrenament, buna dispozitie.
Pentru inscriere este necesar acordul scris al unui parinte/bunic/tutore legal. Participanţii işi
asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se află. Orice participant
înscris va avea un număr de concurs. Orice participant trebuie să respecte regulile competiţiei
şi trebuie să urmeze indicaţiile date de organizatori.
Taxa de înscriere:


0 lei

Responsabilitate:
Fiecare participant care ia parte la GREEN DAY KIDS este responsabil pentru propria
securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care
participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire sau
pagube, anulare, întârzieri sau schimbări ale traseelor care pot surveni în timpul desfăşurării
evenimentului.
1. Caracteristici ale competiţiei:
Este o competiţie de CONTRATIMP INDIVIDUAL pe sosea, pentru fete si pentru baieti,
cu 2 categorii de varsta: 7-8 ani respectiv 9-10 ani..
Vor fi parcursi 500 de metri pe B-dul Victoriei, cu startul la intersectia B-dului Victoriei cu
str. Hochmeister si sosirea in fata parcarii de la Bazinul Olimpia. Traseul va fi inchis
circulatiei autovehiculelor.
Inscrierile se fac in parcarea Bazinului Olimpia intre orele 11-12.

3. Echipament obligatoriu:


bicicleta în stare bună de funcţionare



casca de protecţie din material dur



număr de concurs (furnizat de organizatori).

Lipsa acestor articole duce la descalificare.
4. Numere de concurs:
Numerele de concurs vor fi primite în momentul validării înscrierii, după ce parintele/bunicul
sau tutorele participantului
a completat
formularul de înscriere si declaraţia de
responsabilitate.
Festivitatea de premiere va avea loc in parcarea Bazinului Olimpia, la ora 14.30.
11. Cronometraj:
Cronometrajul se face la secundă.
12. Clasamente/Premii:
Vor fi acordate premii pentru fiecare dintre primii 3 clasati ( fete si baieti) la categoriile 7-8
ani respectiv 9-10 ani.
13. Interdicţii
Competitorii :
 nu au voie să fie traşi sau împinşi;
 să împingă sau să tragă alţi competitori;
 nu au voie să împiedice alţi sportivi să îşi desfăşoare acţiunile care să influenţeze bunul
mers al competiţiei;
 nu au voie să se încălzească în imediata apropiere a liniei de start.
14. Suporteri/ Ajutor :
Suporterii pot susţine orice competitor cu condiţia să respecte regulile de conduită, indicaţiile
autorităţiilor şi/sau ale oficialilor şi să nu împiedice desfaşurarea competiţiei. Pe parcursul
traseelor nu este permis nici un ajutor venit din exterior (suporter, spectator etc). Organizatorii
vor penaliza pe competitorii ai căror susţinători nu respectă aceste reguli.
15. Penalizări:




lipsa unui obiect din echipamentul obligatoriu = descalificare;
scurtarea traseului = penalizare sau descalificare (decizie arbitru);
modificarea numărului de concurs = descalificare;

nerespectarea regulilor competiţiei = penalizare sau descalificare (decizie arbitru);
comportament nesportiv faţă de alţi participanţi,oficiali, public, alte persoane=
descalificare.



Comisia de organizare îşi rezervă dreptul de a aduce modificări sau îmbunătăţiri la prezentul
regulament care vor fi aduse la cunoştinţa celor interesaţi în timp util.
C.S SIBIU SPORT PROJECT

