
PROGRAMUL COMPETIȚIEI  

Sambata 13  Iulie– ZIUA 1 ~ PROLOG (cursa cu 
premiere separata) 

• 10:00 – 14.00  înscriere participanți în locația taberei de bază  

• 14.00 – ședință tehnică cu concurenții în locația taberei de bază 

• 14.30 – prezentarea concurenților în zona de start a prologului 

• 15.00 – start prolog  

• 18.00  -afisarea timpilor parcurgerii prologului si al clasamentului + premierea 

* Prologul din ziua de Sambata va fi o cursa cu obstacole naturale si artificiale, cu un 

caaracter de sine statator, ce nu va conta ca punctare in capionatul regional de hard 

enduro .Cursa va avea clasament si premiere separata fata de cursa principala ce va 

avea loc duminica 14 iulie. Participarea este optionala dar ofera oportunitatea unui 

antrenament consistent si a unei doze de adrenalina premiate in final atat cu admiratia 

publicului prezent cat si cu premii din partea sponsorilor.De asemenea timpii de prolog 

vor avea insemnatate la startul cursei astfel: 

- la fiecare clasa vor pleca primii cei ce au participat la prolog in ordinea timpului obtinut 

, urmati de cei ce nu au participat la prolog in ordine crescatoare a numerelor de 

concurs ( practic in ordinea inscrierii)  

Duminica  14 iulie– ZIUA 2 ~ TRASEU total aproximativ 
50 km x 1 ture 

• 8.00 - 09.30 - inscrierea celor veniti doar pentru ziua 2 ,la secretariatul concursului 

• 10.00   – ședință tehnică cu concurenții în locația taberei de bază  

• 10.30  – start pe clase 

• 16.00 – publicare clasament  

• 17.00 - festivitatea de premiere 

* Traseul va incepe prin zona de prolog ce va fi modificat fata de ziua precedent in 

sensul eliminarii anumitor obstacole ce pot produce blocaje. In general vor fi pastrate 

obstacoloele ce vor oferi spectaculozitate ( de exemplu trambuline ) dar in acelasi timp 

vor pastra cursivitate. Clasa Hobby si Fete vor avea si in prolog un traseu aparte cu o 

dificultate adaptata. 
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TITLUL EVENIMENTULUI :

CLASE DE CONCURS :

DATA :

ORGANIZATOR :

LOCUL EVENIMENTULUI :

CONDIȚII DE PARTICIPARE

1. LICENȚĂ FRM

2. ASIGURARE COMPETIȚII 

    SPORTIVE

Sportivii care au implinit varsta de 50 ani au nevoie si de o viza a unui medic cardiolog

    DEZLEGARE

300 lei in ziua concursului

ACS TOURMOUNT CAMPULUNG MUSCEL & MRM BUCURESTI

Licență anuală - 25 EUR (Se emite doar la sediul FRM)

Lic.1 cursă - 8 EUR

250 lei la inscrierea online 

4. ACORD NOTARIAL Sportivii minori necesită acordul notarial al ambilor părinți

pentru permiterea participării la competițiile de motociclism

Campulung Muscel Sat Bughea de Jos, Poligonul ''Valerica Milea''

Acest eveniment va fi organizat în concordanță cu Regulamentele FRM în vigoare

și cu acest Regulament Particular (RP) aprobat de către FRM.

Descarcă Cerere Licențiere FRM 2019

Asigurare anuală FRM - 45 EUR 

Descarcă Cerere Licențiere FRM 2019

SE POATE OBTINE SI LA TRASEU

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MOTOCICLISM

REGULAMENT PARTICULAR

2019

NR. AUTORIZAȚIE : 

13-14.IULIE.2019

CR H.E. (S) CAMPULUNG MUSCEL

PRO, EXPERT SI HOBBY

3. VIZITĂ MEDICALĂ

5. PERMISIUNE DE START /

V. M. se efectuează la orice Policlinică de Medicină Sportivă

Asigurare 1 luna  - 25 EUR (cu viza medicala 1 cursa)

Sportivii străini necesită: deținătorii de licență - permisiune

de start; cei fără licență - dezlegare de la Federația natală.

6. TAXĂ DE PARTICIPARE

http://www.frm.ro/wp-content/uploads/cerere-licentiere.pdf
http://www.frm.ro/wp-content/uploads/cerere-licentiere.pdf
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http://www.frm.ro/wp-content/uploads/cerere-licentiere.pdf
http://www.frm.ro/wp-content/uploads/cerere-licentiere.pdf
http://www.frm.ro/wp-content/uploads/cerere-licentiere.pdf
http://www.frm.ro/wp-content/uploads/cerere-licentiere.pdf
http://www.frm.ro/wp-content/uploads/cerere-licentiere.pdf


ÎNSCRIERI

NUME :

ADRESĂ :

TELEFON :

E-MAIL :

WEBSITE :

ACCES

DRUM NAȚIONAL :

ORAȘE APROPIATE (KM) :

ORGANIZATOR

NUME :

ADRESĂ :

TELEFON :

E-MAIL :

WEBSITE :

OFICIALI

PREȘEDINTE JURIU :

DIRECTOR CONCURS (+TEL.) :

DIRECTOR CIRCUIT:

COMISAR TEHNIC :

SECRETAR :

CRONOMETROR :

OFIȚER PRESĂ (+TEL.) :

ASIGURARE RASPUNDERE CIVILA

www.tourmount.ro

Olariu Nicoleta

Puenaru Viorel

Olaru Anton 0721925833

DN 73, DJ732C

B-dul. Basarabia, nr.68, et.4, ap.10, sect. 2, București RO

DATĂ LIMITĂ : 12-iulie-2019

ACS TOURMOUNT CAMPULUNG MUSCEL & MRM BUCURESTI

care aceasta va fi trimisă la Secretariatul FRM în termenul stabilit.

Toți participanții trebuie să completeze o Cerere de Înscriere, disponibilă la sfârșitul

Olaru Anton   

Cotescu Radu

acestui document. Cererea va fi completată corect și în toate câmpurile disponibile, după

http://www.frm.ro

larisa@frm.ro / viorel@frm.ro

021 324 17 34

SECRETARIAT FRM

Campulung 6,20 Km

Organizatorul a contractat o Asigurare de Răspundere Civilă în concordanță cu Art. B-3 din RF

FRM. Suma maximă garantată este de 10.000 EUR. Organizatorul declină orice responsabilitate

pentru stricăciunile motocicletelor, componentelor sau ale accesoriilor survenite din accidente.

TBA

0721925833 Olaru Anton
olarutoni@yahoo.com

http://www.frm.ro/
http://www.frm.ro/
http://www.frm.ro/
mailto:olarutoni@yahoo.com
mailto:olarutoni@yahoo.com
mailto:olarutoni@yahoo.com
http://www.tourmount.ro/
http://www.tourmount.ro/
http://www.tourmount.ro/
http://www.tourmount.ro/
http://www.frm.ro/
mailto:olarutoni@yahoo.com


NUMERE DE CONCURS

PROTESTE

CEREMONIE DE PREMIERE

PROGRAM DE CONCURS

INTERPRETAREA ACESTUI REGULAMENT PARTICULAR

LOCUL SI DATA: Bucuresti 09.07.2019

DIRECTOR CONCURS: Olaru Anton

APROBAT DE: FRM

Programul de concurs în funcție de condițiile atmosferice și de numărul participanțiilor înscriși.

Interpretarea acestui Regulament Particular revine exclusiv în sarcina Directorului de Concurs. 

Conform Regulamentului de Hard-Enduro.

Se vor acorda cel puțin Cupe pentru minimum fiecare podium al fiecărei clase.

Programul de concurs este atașat acestui RP. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba

Atribuirea numerelor de concurs se va face de către FRM pentru întreg anul competițional.

Schimbarea acestor numere nu este posibilă în decursul desfășurării sezonului. 


