
 
 
 

Turul României 2021 – Cursele Copiilor 

1. Prevederi generale 

Cursele Copiilor din cadrul Turului României 2021, denumită mai departe „competiția”, reprezintă o serie 

de curse cicliste de șosea dedicate copiilor, compusă din 3 etape, după cum urmează:  

 - Timișoara – 30.08.2021 

 - Deva – 01.09.2021 

 - București – 05.09.2021 

Competiția este organizată sub egida Federației Române de Ciclism. 

Competiția este deschisă participanților de orice cetățenie. 

2. Categorii de concurs 

Competiția este deschisă concurenților de ambele sexe. 

Categoriile de vârstă ale competiției sunt cele stabilite de Federația Română de Ciclism pentru concurenții 

cu vârsta cuprinsă între 2 și 14 ani (inclusiv), după cum urmează: 

Categorie 
Feminin 

Categorie 
Masculin An naștere 

A A 2007-2008 

B B 2009-2010 

C C 2011-2012 

D1 D1 2013-2014 

D2 D2 2015-2016 

Fără pedale Fără pedale 2017-2020 

   

 

3. Înscrieri 

Înscrierile se vor face la zona de Start a fiecărei etape.  

Părinții / Tudorii au obligația de a semna “ACORD LIMITARE RĂSPUNDERE PĂRINTE SAU TUTORE”. 

4. Rezultate 

Rezultatele vor fi afișate în timp real pe www.cronometraj.ro. 

Primii 3 sportivi din fiecare categorie / gen vor primi premii. Toți participanții vor primi medalii de 

FINISHER. 

 

5. Siguranța concurenților 

Conform regulamentelor Federației Române de Ciclism, participarea la competiție nu se poate face fără a 

purta casca de protecție, așezată în mod corespunzător pe cap, și fără dopuri la ghidon. 

 

 

http://www.cronometraj.ro/


 
Participarea se face pe proprie răspundere, conform regulamentelor Federației Române de Ciclism. 

6. Traseul competiției 

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

7. Sancțiuni și contestații 

Sancțiunile aplicate vor fi cele specifice competițiilor de șosea.  

Contestațiile se vor face în scris către juriul de arbitri prezent la fiecare etapă, în conformitate cu 

regulamentele Federației Române de Ciclism, însoțite de o garanție de 100 de lei, care se va returna în 

cazul admiterii contestației. 

8. Conduita și fair-play 

Fiecare participant, apartinator si reprezentant al echipei are obligația unei conduite respectuoase, demne 

și în ton cu spiritul de fair-play al unei competiții sportive. 

Actele de violența de orice fel, precum si orice incalcare a regulamentelor relevante pentru aceasta 

competitie savarsite de catre participanți, reprezentanți ai structurilor sportive și/sau aparținători, vor fi 

pedepsite cu sancțiunile prevăzute de regulamentul de disciplină al FRC. Sancțiunile pot fi dictate atât de 

juriul de cursă cât și de Consiliul de Administrație al FRC. 

Sunt aplicabile toate dispozițiile prevăzute de titlul XIII din Legea Sportului 69/2000, articolele 84-93. 

9. Dispoziții finale 

Pentru informaţii legate de Cursele Copiilor din Turul României 2021, vă puteţi adresa direct Federaţiei 

Române de Ciclism la adresa copii@federatiadeciclism.ro,  sau la numărul de telefon 0724.299.591 
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