
   

 
Cupa Toamnei, Ediția II -  powered by Gebrüder Weiss 

24 septembrie 2022 
Şoseaua Pavel D. Kiseleff, Sector 1, București 

 
1. Prevederi generale 

„Cupa Toamnei 2022 powered by Gebrüder Weiss”, denumită în continuare „competiția”, este un 
concurs de ciclism organizat de ACS Velo Academy Bucharest în parteneriat cu Ministerul Sportului și  
Federația Română de Ciclism, destinat copiilor cu vârsta între 5 și 14 ani, inclusiv. Competiția va conta 
și ca etapa a 7-a (a șaptea) din Cupa României de Șosea pentru Copii 2022. 

Data de desfășurare: 24 septembrie 2022 

Locul de desfășurare: Şoseaua Pavel D. Kiseleff, Sector 1, București 

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. În clasamentul etapei din cadrul Cupei 
României de Șosea pentru Copii vor puncta numai sportivii eligibili, conform regulamentului 
competiției respective. 

2. Traseu și categorii de concurs 

Traseul etapelor din cadrul competiției va fi semnalizat corespunzător fiecărei categorii. 

Categorie An naștere Distanță Ora de Start 

Copii D2 M/F Amatori 2016 - 2017 1 km 14:00 
Copii D2 M/F Licențiați 2016 - 2017 1 km 14:15 
Copii D1 M/F Amatori 2014 - 2015  3 km 14:30 
Copii D1 M/F Licențiați 2014 - 2015 3 km 14:45 
Copii C M/F Amatori 2012 - 2013 7 km 15:00 
Copii C M/F Licențiați 2012 - 2013 7 km 15:30 
Copii B M/F Amatori 2010 - 2011 11 km 16:00 
Copii B M/F Licențiați 2010 - 2011 11 km 16:30 
Copii A M/F Amatori 2008 - 2009 17 km 17:00 
Copii A M/F Licențiați 2008 - 2009 17 km 17:30 

*M = masculin 
*F = feminin 

Orele se pot modifica dacă organizatorul consideră necesar acest lucru, dacă concurenții realizează 
medii orare mai mici sau mai mari decât prevăzute sau dacă intervin situații independente de 
voința organizatorului care impun acest lucru. 

 

 

 



   

Starturile vor avea loc din Rondul Kiseleff si se vor efectua întoarcerile marcate de către organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Desfășurarea competiției 

La categoria Amatori se poate concura cu orice tip de bicicletă, iar pentru Licențiați și clasarea în etapa 
de Cupa României de Șosea pentru Copii concurenții trebuie să respecte regulamentul competiției 
respective.  

Fiecare categorie menționată mai sus va avea propriul clasament, chiar dacă vor exista starturi 
comune. 

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. 

4. Înscrieri și taxe 

Înscrierile se fac accesând următorul link: https://www.veloacademy.ro/cupa-toamnei-2022/ 

Înscrierile se fac exclusiv online și se închid în data de 23 septembrie 2022, ora 12.00.  

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

5. Premii 

Premiile vor fi acordate primilor 3 sportivi din fiecare categorie. 

Premiile vor consta în diplome și medalii. 

Premierea va avea loc la ora 19:00 pentru toate categoriile. 

6. Diverse 

https://federatiadeciclism.ro/wp-content/uploads/2022/08/CNR-Sosea-Copii-2022-regulament-3.pdf
https://federatiadeciclism.ro/wp-content/uploads/2022/08/CNR-Sosea-Copii-2022-regulament-3.pdf
https://www.veloacademy.ro/cupa-toamnei-2022/


   

Competiția se va defășura conform regulamentelor Federației Române de Ciclism și respectând 
prevederile prezentului regulament propriu. 

Cronometrarea va fi electronică. 

Pe toata perioada competiției circulația auto va fi restricționată total. 

Pe toata perioada competiției o ambulanță de tip B va fi prezentă. 

Prezentul regulament se poate modifica fără anunțarea prealabilă a participanților sau oricărei 
persoane. 
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