GHID TEHNIC SIBIU GUŞTERIŢA MTB 2018

Biserica Evanghelică din Guşteriţa – Sibiu
20 octombrie 2019

Numele competiţiei : Sibiu – Guşteriţa MTB 2019
Organizator: Asociaţia Tură în Natură Sibiu
Formatul competitiei: Competiţia este în format XCP pe un traseu de aproximativ 25 km şi o diferenţă
de nivel 500 m, conform bikemap.net:

https://www.bikemap.net/en/r/4597367/
Pentru copii sub 14 ani, traseul are 7 km și diferență de nivel de 170 m, conform bikemap.net:

https://www.bikemap.net/en/r/4663741/
Data competitiei: 20.10.2019
Categorii: Sportivi amatori de peste 14 ani, se respectă categoriile ca la toate competiţiile:
- JUNIORI MASCULIN 14-19 ani,
- SENIORI MASCULIN 20 - 29 ani,
- MASTER 1 MASCULIN 30 - 39 ani,
- MASTER 2 MASCULIN 40 - 49 ani,
- MASTER 3 MASCULIN peste 50 ani,
- JUNIORI FEMININ 14-19 ani,
- SENIORI FEMININ 20 - 29 ani,
- MASTER 1 FEMININ 30 - 39 ani,
- MASTER 2 FEMININ 40 - 49 ani,
- MASTER 3 FEMININ peste 50 ani
- KIDS' RACE pentru copii sub 14 ani
Localizare: Biserica Evanghelică din Guşteriţa – Sibiu din partea nordică a Municipiului Sibiu
Reguli: Competiţia se desfăşoară conform regulamentului FRC de mountain bike

Program
Sâmbătă 19.10.
15:00 - Înscrieri şi preluarea numerelor de concurs
15:30 - Şedinţă tehnică
16:00 - Tură de recunoaştere
Duminică 20.10
9:00 - Preluarea numerelor de concur
11:00 - Start în faţa Bisericii - Cetate din Guşteriţa
12:30 - Sosire în curtea Bisericii - Cetate din Guşteriţa
13:30 - Kids race sub 14 ani
13:30 - Racebrunch cu MyTransylvania
15:00 - Festivitate de premiere şi tombolă
Inscrieri pe adresa site Asociaţia Tură în Natură Sibiu www.sibiumtb.turainnatura.ro/ sau la faţa locului
Taxa de înscriere:
- 50 lei prin inscrierea pe site
- 100 lei la fața locului.
- Copii sub 14 ani au intrarea gratuită

Regulament:
-

Participanţii trebuie să aibă o stare bună de sănătate şi un nivel minim de antrenament;
Vârsta minimă a participanţilor trebuie să fie de 14 ani, cei între 14 şi 18 trebuie să aibă
acordul părinţilor;
Copiii sub 14 ani vor participa la categoria de family şi vor fi însoţiţi tot timpul de
aceştia;
Purtarea căşti este obligatorie;
Tipul de bicicletă cu care se va concura este doar mountain bike;
Purtarea numărului de concurs pe bicicletă este obligatoriu pe durata desfăşurării
competiţiei;
Toţi concurenţi sunt obligaţi să completeze declaraţia pe propria răspundere;
Fiecare care participant este responsabil de propria siguranţă şi securitate;
Înscrierea este validă după semnarea acestei declaraţii şi preluarea numărului de concurs;
Dacă evenimentul este anulat din cauza unei forţe majore, participantul nu va beneficia
de nici un fel de compensaţie.

