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Regulament cursa biciclete 

VIDRARU SPORT FEST 
22 august 2020 

 

1. Date generale despre competiție 
Concursul Vidraru Bike  este organizat in cadrul evenimentului “Vidraru Sport Fest” de 
către echipa Activmont în parteneriat cu Asociația Montană Vidraru, fiind un eveniment 
public, înregistrat foto/video. 
Regulamentul va fi disponibil on-line pe website-ul competiției www.vidrarusport.ro, 
precum şi la locul de desfăşurare al competiţiei. 

Cunoaşterea Regulamentului este obligatorie, participanţii urmând a semna o declaraţie 
de acceptare şi respectare a condiţiilor impuse prin Regulament. 

2. Caracteristicile competiţiei 
Cursele de bicicleta din cadrul “Vidraru Sport Festival” se vor  desfăşura Sâmbătă, 22 
august 2020, cu startul la ora 10.30, în zona barajului Vidraru - punctul Cabana Călugărița, 
conform celor prevăzute în prezentul regulament. 

Accesul în zona de concurs se poate face cu autoturismul personal sau cu bicicleta, în 
zonă fiind disponibile locuri de parcare gratuite. 

Competiţia se va desfășura pe traseul Cabana Calugarita – Poiana Stramba si retur. 

Concurenții vor participa la competiție cu propriul echipament – bicicleta și cască de 
protectie care sa corespunda traseului anunțat ( drum forestier de pamant, diferenta de 
nivel 260 m ).  

Se recomandă un echipament corespunzător condițiilor de vară. 

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica traseul în funcție de condițiile 
meteorologice.  

Competiția poate fi reprogramată în cazul unor fenomene meteorologice deosebite sau în 
cazul unei epidemii ce va bloca accesul participanților în zonă. 
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Traseul va fi marcat şi va fi supravegheat de către voluntari pentru parcurgerea traseului în 
totalitate de către toţi competitorii. 

3. PROBE DE CONCURS si CATEGORII DE VARSTA 
La cursa Vidraru Bike organizată în cadrul Vidraru Sport Fest, poate participa orice 
persoană pasionată de mersul pe bicicleta şi căreia starea de sănătate îi permite să 
pedaleze pe distanţa menţionată. 

Cursa Vidraru Bike este o cursa de biciclete ce se adresează tuturor pasionatilor de 
bicicleta iar departajarea concurenților se va realiza pe pe varsta si sex.  

Se vor realiza  două tipuri de clasament: 

● Clasament „Open” cu locurile 1-5 pentru fiecare dintre categoriile masculin şi 
feminin. În clasamentul „Open” vor intra toți concurenții, indiferent de vârsta lor și 
vor fi premiați cei mai buni timpi din concurs. 

● Clasament pe grupe de vârstă (Age Group). Grupele vor fi după cum urmează: 
○ Copii (12-13 ani) 
○ Cadeți (14-16 ani) 
○ Juniori (17-19 ani) 
○ 20-29 
○ 30-39 
○ 40-49 
○ 50-59 
○ 60+ ani 

Clasamentul se face pe categoriile masculin şi feminin. Vârsta unui concurent este 
considerată cea împlinită în cursul anului 2020. 

Pentru a putea puncta în cadrul competiției  o categorie de varsta trebuie sa aibă minim 3 
participanti. Dacă sunt mai puțin de 3 înscriși  la o categorie de varsta, aceștia vor fi 
redirectionati catre categoria anterioara de varsta (categoria imediat următoare mai mica 
de varsta). 

Participantii care se încadrează într-o anumită categorie de varsta au dreptul sa se înscrie 
la orice categorie mai mica de varsta, în afara de categoria juniori. 

4. REGULI DE SIGURANTA ȘI FAIR PLAY 
Participarea la orice orice clasa competitionala este conditionata de semnarea declarației 
pe proprie răspundere în care confirma ca sunt apți medical pentru activități sportive 
intense și ca sunt instruiți și cunosc riscurile acestei activități . 
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Participarea la cursă se va face cu echipamentul propriu.  

Organizatorii nu sunt responsabili pentru defecţiunile care pot să apară la bicicletele 
concurenţilor. 

Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă 
a echipamentului personal sau utilizarea de către concurenţi a unui echipament inadecvat 
pentru eveniment. 

În cazul unei defecţiuni, concurentul îşi poate repara singur bicicleta, cu ajutorul unui alt 
concurent sau cu ajutorul echipei de organizare. 

Este interzisă parcurgerea probei de bicicletă însoțit de un alt ciclist care nu face parte din 
concurs. 

Participarea la orice orice clasa competitionala este conditionata purtarea în permanență 
a castii de protectie .  

Pe parcursul competiției participantii sunt obligati sa adopte un comportament fair – play, 
fiind interzisă orice lovire, împingere sau contact fizic între biciclete sau între sportivi, în 
mod intenționat cu scopul de a dezavantaja participantii. 

Participanții la competiție sunt obligați sa respecte cu exactitate traseul prestabilit și 
marcat corespunzător.  

Nerespectarea uneia sau mai multor din regulile mai sus expuse atrage automat 
descalificarea sportivilor din competiție. 

Numărul de concurs este obligatoriu să fie purtat pe toată durata desfăşurării competiţiei, 
la loc vizibil, în partea din faţă a bicicletei pe ghidon. Nerespectarea acestei prevederi se 
sancţionează prin descalificare, organizatorul neavând nicio obligație privind înregistrarea 
participantului în clasamentul final. În cazul pierderii, înlocuirea numărului de concurs nu 
va fi posibilă, având ca rezultat descalificarea concurentului. 

“Împrumutarea” numărului de concurs unui alt concurent va fi posibilă doar cu 
confirmarea organizatorilor și nu mai târziu de 07.08.2020. În cazul în care nu sunt 
respectate aceste reguli, concurentul respectiv va fi descalificat. 

În timpul probei, concurenţii nu au voie să arunce pet-uri, pahare, alte ambalaje, coji de 
banane, etc. în alte locuri decat in cele marcate corespunzător și aflate în zona punctelor 
de alimentare. 
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5. Procedura de înscriere 
Trebuie completat formularul de înscriere până la 07.08.2020 ora 24.00. 

Formularul de înscriere va fi disponibil pe website-ul evenimentului www.vidrarusport.ro 

Se recomandă ca participanții să se înscrie din timp, deoarece la fața locului taxa de 
participare va fi de 120 lei. 

Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind înscrierea şi 
prezentarea la sosire pentru înregistrare, precum şi parcurgerea integrală a traseului, orice 
tentativă de fraudare fiind sancţionată prin descalificare. 

Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de 
participanţi la înscrierea în Competiţie şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi 
corectitudinea acestor informaţii şi documente. 

În cazul în care se dovedeşte că înscrierea la eveniment s-a făcut prin fraudă, concurentul 
este descalificat sau înscrierea la eveniment este anulată, după caz. 

6. Plata taxei de participare 
Plata se face on-line, cu cardul bancar, urmând instrucțiunile de pe website. 

Pentru cursa Bike taxa de participare este de: 

● 80 lei pana la data de 07 mai 2020, inclusiv 
● 100 lei pana la data de 08 iulie 2020, inclusiv 
● 120 lei pana la data de 07 august 2020, inclusiv 
● 120 lei în ziua cursei 

În cazul în care un participant dorește să se retragă din concurs, returnarea taxei de 
participare nu este posibilă. 

De asemenea, transmiterea înscrierii către alt participant, nu este posibilă fără acordul 
organizatorilor și nu mai târziu de data de 07 august 2020 sau eventual înscrierea va fi 
transferată pentru o ediție viitoare. 

Organizatorul va verifica periodic plățile efectuate. Participanții a căror plată a fost 
înregistrată vor fi evidențiați prin mențiunea “confirmat” trecută în dreptul numelui lor în 
lista participanților. 

Se recomandă ca participanții să verifice validarea înscrierii la câteva zile după efectuarea 
plății și să semnaleze eventualele probleme organizatorului. 
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Datorită procedurilor bancare, este posibil ca plăţile efectuate cu mai puțin de 48 de ore 
înainte de închiderea înscrierilor on-line sau ulterior acestui moment, să nu fie înregistrate 
în timp util. Cei aflați în această situație trebuie să trimită dovada efectuării plății prin 
e-mail la adresa office@vidraru.info  sau să o prezinte la ridicarea pachetului de concurs. 

7. Declaraţia pe propria răspundere 
Participanții vor completa şi semna o declarație pe propria răspundere care să ateste, 
printre altele, acceptarea regulamentului şi faptul că se consideră apţi din punct de vedere 
medical pentru a participa la competiție. 

Declaraţiile pe propria răspundere se vor depune pe baza unui act de identitate în original, 
în momentul ridicării pachetului de concurs. 

8. Pachetul de concurs 
Pachetul de concurs al participanților cuprinde: 

● număr de concurs 
● acces la punctele de hidratare 
● medalie de finisher 
● diplomă electronică 
● tricou tehnic (conform opțiunii selectate la înscriere) 
● produse promoționale de la sponsori 
● voucher călătorie gratuită cu vaporașul pe lacul Vidraru 
● cronometrare electronică 

Distribuirea pachetelor de concurs pentru adulți se va face vineri 21 august 2020 între 
orele 18:00–20:00 si sambata 22 august 2020 între orele 07:30–09:30 la Cantonul 
Calugarita – punctul de start/sosire pentru toate competitiile. 

În situația înscrierii unui număr mare de participanți din București, pachetul de concurs 
poate fi ridicat și din București de la o adresă ce va fi comunicată ulterior pe e-mail. 

Pachetul de concurs va fi primit numai după depunerea declaraţiilor pe propria 
răspundere, care vor fi disponibile la fata locului. Pentru participantii sub 18 ani, declarația 
va fi semnată de unul dintre părinți.  

9. Start şi limită de timp 
Startul competiţiei de Bike  este precedat de ȘEDINȚA TEHNICĂ ce va avea loc sâmbătă, 
22 august 2020, ore 9:00 pe malul lacului Vidraru, în dreptul cantonului Calugarita.  

Startul competiţiei de Bike  se va da la ora 09:30, iar limita de timp pentru parcurgerea 
traseului este de 3 ore. Continuarea cursei după depăşirea timpului limită este interzisă. 
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Cronometrarea curselor se va face electronic, iar clasamentul va fi afișat pe website-ul 
competitiei  www.vidrarusport.ro 

10. Premii 
La sosire, toţi participanţii vor primi medalie de finisher. Primii 3 clasați la fiecare categorie 
de vârstă vor primi diploma, şi produse din partea sponsorilor. 

Festivitatea de premiere va avea loc începând cu ora 14:30. Clasamentul final pentru 
fiecare categorie va fi publicat ulterior pe website-ul www.vidrarusport.ro, facandu-se 
publice numele castigatorilor .  

11. Condiţii administrative 
Organizatorul nu va pune la dispoziţia participanţilor vestiare. Bagajele participanţilor vor fi 
depozitate într-un loc supravegheat de voluntari şi vor putea fi recuperate ulterior în baza 
numărului de concurs. 

Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru pierderea, furtul sau 
deteriorarea bunurilor personale ale participanţilor. Pentru evitarea incidentelor neplăcute, 
se recomandă ca participanţii să nu lase în bagaje bunuri de valoare. 

Organizatorul va asigura asistenţa medicală din timpul desfăşurării cursei, însă 
organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte 
incidente de ordin medical suferite de participanţi pe parcursul derulării întregii 
manifestări. 

12. Alte menţiuni 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament până la data 
competiţiei. Eventualele modificări vor fi comunicate participanţilor la adresa de e-mail 
înregistrată la înscriere. 

Politica privind protectia datelor cu caracter personal se regaseste pe site ul 
vidrarusport.ro la rubica Confidentialitate .  

13. Persoana de contact: 
Paul Dascalescu  

● telefon mobil:  +40743785477 
● adresă e-mail:  paul@vidraru.info 
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