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TITLUL EVENIMENTULUI :

CLASE DE CONCURS :

DATA :

ORGANIZATOR :

LOCUL EVENIMENTULUI :

CONDIȚII DE PARTICIPARE

1. LICENȚĂ FRM

                                        Licenta 1 cursa - 15 EUR(Cls.B si C  hobby)

2. ASIGURARE COMPETIȚII 

    SPORTIVE

Viza medicala se poate obtine la traseu 

                     Sportivii care au implinit varsta de 50 ani au nevoie de o viza suplimentara(EKG) de la un medic CARDIOLOG

    DEZLEGARE

ASIGURARILE de 1 an SE POT ACHITA PANA MAX. joi 23 mart. ora 14.00 in contul 

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

Lion Racing Team Arad

Licență anuală - 45 EUR (Se emite doar la sediul FRM)

Licență 1 cursă - 25 EUR(cls.A-sportivii care puncteaza in campionat)

Descarcă Cerere Licențiere FRM 2016

Asigurare anuală  - 45 EUR (nu se face la secretariatul cursei)

FRM si se trimite dovata platii insotita de copie CI pe adresa  larisa @frm.ro

Asigurare 1 cursa - 25 EUR (se poate face la secretariatul cursei)

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MOTOCICLISM

REGULAMENT PARTICULAR

2017

Brazii-Secas   Arad

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

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

NR. AUTORIZAȚIE : 

                           25/03/2017

CNIR Et.I   Endurocross

A;B;C;Veterani;Fete;Quad profi si hobby; ATV profi si hobby

6. TAXĂ DE PARTICIPARE

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

pentru permiterea participării la competițiile de motociclism

200 lei

3. VIZITĂ MEDICALĂ

5. PERMISIUNE DE START / Sportivii străini necesită: deținătorii de licență - permisiune

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

http://frm.ro/index.php/Download-document/768-Cerere-de-Licentiere-Merged.html


ÎNSCRIERI

NUME :

ADRESĂ :

TELEFON :

E-MAIL :

WEBSITE :

ACCES

DRUM NAȚIONAL : 79A /DC 56
ORAȘE APROPIATE (KM) :

ORGANIZATOR

NUME :

ADRESĂ :

TELEFON :

E-MAIL :

WEBSITE :

OFICIALI

PREȘEDINTE JURIU :

DIRECTOR CONCURS (+TEL.) :

COMISAR TEHNIC :

SECRETAR :

CRONOMETROR :

OFIȚER PRESĂ (+TEL.) :

ASIGURARE RASPUNDERE CIVILA

FRM

Mocuta Catalin   0744,56,57,18;   0730,56,57,18
lionracingteam@yahoo.com

Nicoleta Olariu

Muresanu Sorin

Milea Augustin

Radu Mihai Laurentiu

http://www.frm.ro

larisa@frm.ro / mihai@frm.ro

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

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

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.

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

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

DATĂ LIMITĂ : 25.03.2017

021 324 17 34

Lion Racing Team Arad

Arad 118 Km; Deva 103 Km

mailto:lionracingteam@yahoo.com
http://www.frm.ro/


NUMERE DE CONCURS

PROTESTE

CEREMONIE DE PREMIERE

PROGRAM DE CONCURS

INTERPRETAREA ACESTUI REGULAMENT PARTICULAR

LOCUL ȘI DATA :

DIRECTOR CONCURS :

APROBAT DE :

Bucuresti 23.03.2017

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

Schimbarea acestor numere nu este posibilă în decursul desfășurării sezonului. 

MURESANU SORIN

FRM

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

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

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



                                            PROGRAM DE DESFĂŞURARE 

 

08.00-11.00     -Înscrieri la secretariatul concursului 

08.00-11.30     -Revizie tehnică 

10.00-11.30     -Antrenamente libere  

 

                        -Organizatorul va avea o zona speciala amenajata unde sportivii vor putea sa faca 

incalzire inaintea procedurii de Start. Zona va fi deschisa intre ora 10.00-11.30. Doar sportivii 

care au indeplinit toate formalitatile de inscriere in competitie pot efectua incalzirea. 

Incalzirea se va face alternativ cate 10 min clasele Moto si ATV+Quad 

 

11.30-11.50-Breafing cu sportivii si Deschiderea oficiala 

                   -concurentii se vor prezenta in echipament de concurs 

 

12.00 - START: Clasa Moto (A;B;Veterani;C) 

15.30 - START: Clasa ATV + Quad (profi si hobby) 

 

      Încheiere: aprox. ora 18.30 

 

19.30-PREMIERE 

 

          IMPORTANT : 

RUGAM SPORTIVII participanti sa respecte programul de inscriere  pentru ca  

ORGANIZTORULsa poata respectasi el la randul lui POGRAMUL CURSEI   

        Premierea se va face in cadrul festiv la locul desfasurarii competitiei unde prezenta este 

OBLIGATORIE. 

         IMPORTANT:   

Neprezentarea sportivilor (clasati pe locurile fruntase) la festivitatea de PREMIERE 

ANULEAZA premiul obtinut in urma alergarii in prezentul CONCURS.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica orele de mai sus daca acest lucru este 

necesar si se obliga sa aduca acest lucru la cunostiinta concurentilor cel putin prin afisarea 

pe panoul de informare aflat in zona secretariatului concursului. 

CUPA de Anduranta “IRON MAN” : Este un concurs in care conditia fizica va face legea, 

este o cursa prin care ne-am propus sa incepem antrenamentele pentru concursurile de Hard 

Enduro ,Enduro Clasic si Enduro Extrem. Se va desfasura pe un traseu sub forma de circuit in jur 

de aproximativ 15-20 km cu diferite forme ce relief. Regula este ca dupa fiecare tur parcurs sa 

opriti timp de 5 secunde in dreptul liniei de Start-Sosire unde va fi amenajat un coridor pe care 

sportivii nu au voie sa depaseasca concurentii aflati in fata Timpul de desfasurare a cursei este de 

TREI ore, iar CASTIGATORUL cursei  este cel ce face mai multe ture in acest timp 


