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GHID TEHNIC 

Mediaș XCO 

14 August 2021 

Detalii cursă 

Denumire:   Mediaș XCO (Etapă din Cupa Națională  XCO Copii) 

Organizator: A.C.S. Next Sports Blăjel în parteneriat cu 

Federația Română de Ciclism 

Locaţie: Municipiul Mediaș–Coordonate  

GPS: 46°09'33.1"N24°22'33.8"E 

Categorii de concurs:  

• Copii D2 2015 – 2016 (5-6 ani) Masculin 

• Copii D2 2015 – 2016 (5-6 ani) Feminin 

• Copii D1 2013 – 2014 (7-8 ani) Masculin 

• Copii D1 2013 – 2014 (7-8 ani) Feminin 

• Copii C 2011 – 2012 (9-10 ani) Masculin 

• Copii C 2011 – 2012 (9-10 ani) Feminin 

• Copii B 2009 – 2010 (11-12 ani) Masculin 

• Copii B 2009 -2010 (11-12 ani) Feminin 

• Copii A 2007 – 2008 (13-14 ani) Masculin 

• Copii A 2007 -2008 (13-14 ani) Feminin 

Pagina web oficiala: https://xco.marathonmedias.ro/  

 

https://xco.marathonmedias.ro/
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1. Regulamente 

Competitia respectă regulamentele UCI și FRC. Regulamentul complet poate fi 

consultat la adresa 

http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/17/29/73/4MTB-E-

1.01.2017 English.pdf 

1.1.Toți concurenții participă pe propria  răspundere. În situaţia eventualelor 

accidentări sau a produceri pagubelor materiale din urma accidentelor, 

organizatorul nu-şi asumă răspunderea şi nu poate fi tras la răspundere sau obligat 

la despăgubire. 

2. Înscrieri 

Înscrierile participanţilor online la eveniment  încep în  data  de  04.05.2021  

pe pagina  oficială  a  concursului: https://xco.marathonmedias.ro/  şi se încheie 

în data de 13.08.2021 ora 12:00.  

Sportivii licenţiaţi trebuie să prezinte legitimaţia UCI validă, în momentul 

ridicării numărului de concurs. 

Harta cu traseul pentru categoriile A si B, cu profilul trasului 

Lungime traseu: 3,2 km cu o diferenta de nivel pozitiva de 86 m. 

 

http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/17/29/73/4MTB-E-1.01.2017_English.pdf
http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/17/29/73/4MTB-E-1.01.2017_English.pdf
https://xco.marathonmedias.ro/
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Harta traseu categoria C, cu profulul traseului 

Lungime traseu categoria C: 1.85 km cu o diferenta de nivel pozitiva de 49 

m. 

 

Harta traseu D1 si D2, cu profilul traseului 

Lungime traseu categoria D1 si D2: 1 km cu o diferenta de nivel pozitiva de 10 m. 
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3. Cronometrare 

Evenimentul va fi cronometrat electronic, cu cip-uri de unica folosință. 

 

4. Ridicarea pachetului de concurs și a 

numerelor 

Verificarea licențelor și preluarea numerelor de concurs se va face vineri 13 

august 2021, între orele 14:00 -19:00, la secretariatul competiției aflat în cadrul 

Șurei Binderbubi (595J+9H Mediaș). 

 

5. Echipament 

➢ Bicicleta trebuie sa fie una de tip MTB și sa fie în stare bună de funcționare.  

➢ Casca este obligatorie 

➢ Numărul de concurs este obligatoriu și va fi fixat pe ghidonul bicicletei și 

pe spatele sportivului. 

6. Zone de alimentare / asistență tehnică 

Evenimentul va avea integrate două zone de alimentare / asistență tehnică: 

 

A. La zona de start:  
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B. La jumătatea traseului: 

 

7. Zona de start 

Zona de start va fi amenajată în Mediaș, cartier Binderbubi. Coordonatele GPS 

sunt 46°09'33.1"N 24°22'33.8"E. 

 

 

 



 

6 
 

8. Durata: 

Numarul de tururi va fi hotarat în cadrul sedinței tehnice. 

- Copii A  (2007 - 2008) - copii cu vârsta între 13 şi 14 ani (inclusiv) M/F _ 

30'- 45' (3 tururi) 

- Copii B  (2009 - 2010) - copii cu varsta intre 11 si 12 ani (inclusiv) M/F: 

20' - 30' (3 tururi) 

- Copii C (2011 – 2012) - copii cu varsta intre 9 si 10 ani (inclusiv) M/F: 15' 

- 22' (2 tururi) 

- Copii D1 (2013 – 2014) - copii cu varsta intre 7 si 8 ani (inclusiv) M/F: 5' 

- 10' (2 tururi) 

- Copii D2 (2015 – 2016) - copii cu varsta intre 5 si 6 ani (inclusiv) M/F: 3'- 

6' (1 tura) 

9. Servicii/ facilități disponibile la zona de start 

- Asistență medicală 

- Asistență tehnică 

- Zona de alimentare și hidratare 

- Toalete 

- Spălare biciclete 

10.  Procedura de start 

Vor exista starturi separate pentru fiecare categorie: 

- 08.30: Start pentru participanții curselor de copii D2 ( 2015 - 2016) 

- 08.50: Start pentru participanții curselor de copii D1( 2013 – 2014) 

- 09:20: Start pentru participanții curselor de copii C( 2011 – 2012) 

- 10:00: Start pentru participanții curselor de copii B( 2009 – 2010) 

- 10:50: Start pentru participanții curselor de copii A ( 200 – 2008) 

Asezarea la start a sportivilor se stabileste de catre arbitri. 
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Startul va fi dat de către arbitru de start după următoarea procedură: anunțuri 

cu 3 minute, 2 minute, 1 minut și 30 secunde înainte de start, urmate de anunțul 

conform căruia se va da oricând în următoarele 15 secunde. 

11.  Sancțiuni și contestații 

11.1 Sancțiunile aplicate vor fi cele specifice regulamentului de 

disciplină al FRC. 

11.2 Contestațiile se vor face în scris către juriul de arbitrii 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.  

 

Semne utilizate pe traseu` 

 

 

 

12.  Programul evenimentului 

     Vineri, 13 august 2021 
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- 14.00: Deschiderea procedurii de validare înscrieri și ridicare numerelor de 

concurs 

- 15:00 - Deschiderea traseului pentru antrenamente libere 

- 16:00 - Inchiderea traseului pentru antrenamente libere 

- 16.00: Deschiderea traseului pentru antrenamentele oficiale (sunt 

obligatorii parcurgerea traseului cel putin o data si purtarea numarului de 

concurs pe ghidon pe toata durata antrenamentelor) 

- 18.00: Inchiderea antrenamentelor oficiale 

- 19.00: Inchiderea procedurii de validare inscrieri 

- 19.00: Sedinta tehnica XCO 

Sâmbătă, 14august 2021 

- 07.00: Deschiderea traseului pentru antrenamente libere 

- 08.00: închiderea traseului pentru antrenamente libere 

- 08.30:Start pentru participanții curselor de copii D2 (2015- 2016) 

- 08.50: Start pentru participanții curselor de copii D1(2013-2014) 

- 09:20: Start pentru participanții curselor de copii C( 2011 – 2012) 

- 10:00: Start pentru participanții curselor de copii B( 2009 – 2010) 

- 10:50: Start pentru participanții curselor de copii A (2007 -2008) 

 

- 14:00 Festivitatea de premiere 

Observație 

La antrenamentul oficial sportivii sunt obligați să poarte numerele pe ghidon si 

sa respecte reglementarile din regulamentul special privind preventia infectiei cu 

Coronavirus. 
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Sedința tehnica 

Va fi organizata în data de 13 august 2021 la ora 19:00 în municipiul Mediaș. 

Coordonatele GPS sunt 46°09'33.1"N 24°22'33.8"E. 

1. Premii 

Se vor acorda premii primilor trei concurenţi pe fiecare categorie de vârstă (băieţi 

şi fete): 

- diplome 

- medalii 

- produse și vouchere de la sponsori 

- bani 

 

 

Urgențe 

Numere de urgență. Pentru orice tip de urgență în timpul concursului, sunt la 

dispoziție numerele de telefon: 0740090687 sau 0741558633. Aceste numere se 

regăsesc și pe numărul de concurs. 

Abandonul. În caz de abandon participantul se angajează să trimită un SMS la 

numerele de urgență menționate pe numărul de concurs, prin care anunță 

numărul, numele și motivul abandonului.  

Accidentele. În caz de accidentare, intervenția se face conform planului de 

intervenții în caz de urgență, agreat și semnat de echipajul medical prezent la 

eveniment. Participanții vor oferi prioritate vehiculelor de intervenție și ATV-

urile oficiale. Acestea oferă suport medical și logistic. 

Cel mai apropiat spital: Spitalul Municipal Mediaș (str. Cloșca nr. 2, Mediaș, Jud. 

Sibiu) 

Telefon: 0269/842550 
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 Posibilități de cazare: 

1. Hotel Mercure Binderbubi**** - http://binderbubimedias.ro/ ( în imediata 

apropiere a zonei de start) 

 

2. Hotel Dennis*** - https://www.dennishotel.ro/(2,5 km până la zona de 

start) 

 

3. Hotel Flora *** - https://vila-flora.ro/ (1,5 km până la zona de start) 

 

4. Hotel Traube *** -  http://hoteltraube.ro/ (1,2 km până la zona de start – în 

centrul istoric) 

 

5. Fabini Apartments - http://www.fabiniapartments.eu/ (1,2 km până la zona 

de start – în centrul istoric) 

 

6. Pensiunea Select - https://www.facebook.com/complexselectbook/ (1,3 

km până la zona de start – în centrul istoric) 

 

7. Ferdinand Apartments - https://www.facebook.com/ferdinandapartments/ 

(1,2 km până la zona de start – în centrul istoric) 

 

 

Contact organizatori: 

 

Cosmin Vandor - 0740090687 

Christine Thellmann – 0741558633 

Cioc Alexandra - 0741544767 

e-mail: csnextsports@gmail.com 

alexandra@marathonmedias.ro 

 

 

http://binderbubimedias.ro/%20(%20în
https://www.dennishotel.ro/
https://vila-flora.ro/
http://hoteltraube.ro/
http://www.fabiniapartments.eu/
https://www.facebook.com/complexselectbook/
https://www.facebook.com/ferdinandapartments/
mailto:csnextsports@gmail.com
mailto:alexandra@marathonmedias.ro

