
 

 

Cursa Toamnei 

16 octombrie 2021 

Ansamblul Rezidențial Cosmopolis, Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov 

 

1. Prevederi generale 

Cursa Toamnei, denumită în continuare „competiția”, este un concurs de ciclism organizat de ACS Velo 

Academy Bucharest în parteneriat cu Ansamblul Rezidențial Cosmopolis, aparținând SC Opus Land 

Development S.A., destinat copiilor cu vârsta între 5 și 14 ani, inclusiv.  

Data de desfășurare: 16 octombrie 2021 

Locul de desfășurare: Ansamblul Rezidențial Cosmopolis, Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov, cod poștal 

077175.  

Competiția se va desfășura în conformitate cu regulamentele Federației Române de Ciclism.  

Competiția este deschisă participanților de orice cetățenie. Participarea la competiție se face în baza 

acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.    

2. Traseu, distanțe și categorii de concurs 

Traseul competiției:  

Traseul A: 

 

 

 



 

 

 

Traseul B: 

 

Traseul C: 

 

 

 

 

 



 

Distanțele de concurs ale categoriilor și orele de start sunt următoarele: 

Categorie An naștere Distanță Traseu/număr ture Ora de start 

Copii D2 M+F + 
Copii D1 F 

D2 – 2015 și 2016 
D1 – 2014 și 2013 

1,35 km Traseu A – 1 tură 09.30 
 

Copii D1 M D1 – 2014 și 2013 2,7 km Traseu A – 2 ture 

Copii C M + F C – 2012 și 2011  5,2 km Traseu B – 2 ture  
10.15 Copii B M  B – 2010 și 2009 10,4 km Traseu B – 4 ture 

Copii B F B – 2010 și 2009 7,8 km Traseu B – 3 ture 

Copii A M A – 2008 și 2007 17,1 km Traseu A – 3 ture 11.30 

Copii A F A – 2008 și 2007 11,4 km Traseu A – 2 ture 

*M = masculin 

*F = feminin 

3. Desfășurarea competiției 

Competiția va presupune parcurgerea distantelor precizate în tabelul de mai sus, pe traseele 

specificate. Traseele sunt pe drumuri de pământ, prin urmare recomandăm folosirea bicicletelor de tip 

mountain bike. 

Fiecare categorie menționată mai sus va avea propriul clasament, chiar dacă startul va fi comun. 

Participarea este permisă oricărei persoane, conform categoriei de vârstă. Purtarea unei căști de 

protecție este obligatorie pe toată durata desfășurării competiției la care este înscrisă persoana. 

În cazul în care un sportiv este prins din urmă, acesta va fi oprit din cursă și va figura în clasamentul 

general cu numărul de ture parcurse. 

4. Program 

Interval orar Actiune 

08.30-9.15 Verificarea înscrierilor și ridicarea numerelor de concurs 

09.30 Start – Copii D2 și D1 

10.15 Start – Copii C și Copii B 

10.30 Festivitate de premiere Copii D2 și D1 

11.30 Start – Copii A 

11.45 Festivitate de premiere Copii C și B 

12.45 Festivitate de premiere Copii A 

 

Orele se pot modifica dacă organizatorul consideră necesar acest lucru, dacă concurenții realizează 

medii orare mai mici decât prevăzute sau dacă intervin situații independente de voința organizatorului 

care impun acest lucru. 

5. Înscrieri și taxe 

Înscrierile se vor face pe site-ul https://www.veloacademy.ro/.  

Taxa de participare este de 30 de lei. Plata se va efectua numai prin virament bancar. 

https://www.veloacademy.ro/


 

Înscrierile se fac exclusiv online și se închid în data de 14 octombrie, ora 16.00.  

Nu se fac înscrieri la fața locului, decât în situația unui număr semnificativ de solicitări. 

6. Premii 

Premiile vor fi acordate primilor 3 sportivi din fiecare categorie cel mai bine clasați. 

Premiile vor consta în diplome, medalii și obiecte oferite de sponsorii și partenerii competiției. 

7. Diverse 

Competiția se va defășura conform regulamentelor Federației Române de Ciclism și respectând 

prevederile prezentului regulament propriu. 

Participanții la competiție vor trebui să respecte prevederile valabile pe perioadă stării de alertă. 

Măsuri sanitare 

La locul de desfășurare al evenimentului, se efectuează termometrizarea persoanelor implicate în 

desfășurarea competiției (sportivi, arbitri, antrenori, voluntari etc). În cazul înregistrării unei 

temperaturi peste 37,3°C, aceasta se raportează către autoritățile competente. 

Accesul spectatorilor nu este permis. 

Participanții trebuie să respecte regulile de igienă (ex. folosirea unei batiste de unică folosință, în caz 

de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă și alte articole 

personale între competitori, interzicerea folosirii dușului sau a saunei, evitarea contactului fizic – 

strângeri de mână, îmbrățișări la sfârșitul evenimentului). 

-------------------------------------------------------------------FINAL----------------------------------------------------------- 

 


