
6/EC

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

CSM FLACARA MORENI/PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI

Licență anuală - 65 EUR (Se emite doar la sediul FRM)

Lic.1 cursă - 30 EUR Cat. A si VET; Lic. 1 cursa 20 EUR Cat. B si C

250 Lei

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

pentru permiterea participării la competițiile de motociclism

Loc. Moreni, Dealul Sangeris Jud. Dambovita

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 2021

Asigurare anuală FRM - 60 EUR 

Descarcă Cerere Licențiere FRM 2021

 SE POATE OBTINE LA TRASEU

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MOTOCICLISM

REGULAMENT PARTICULAR

2021

NR. AUTORIZAȚIE : 

19 June 2021

CNIR et. IV ENDUROCROSS  

MOTO-A, VET, B, C si FETE; QUAD-A, C; ATV-A, C si VET 

3. VIZITĂ MEDICALĂ

5. PERMISIUNE DE START /

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

Asigurare 1Cursa FRM - 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
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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.) :

andi_mex@yahoo.com

www.primariamoreni.ro

OLARIU NICOLETA

PUENARU VIOREL

MOCUTA CATALIN

MEDIC COORDONATOR

RESPONSABIL COVID 19

MEDIURG

TIMOFTE CRISTINA

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

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

MARIANOV DUSAN

TBA

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

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

DATĂ LIMITĂ : 19 June 2019

CSM FLACARA MORENI/PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI

DN 1

Targoviste 20 km; Ploiesti 40 km

FRM

DINCA MARIUS

0721 283 002  Stanga Adrian
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ASIGURARE RASPUNDERE CIVILA

NUMERE DE CONCURS

PROTESTE

CEREMONIE DE PREMIERE

PROGRAM DE CONCURS

INTERPRETAREA ACESTUI REGULAMENT PARTICULAR

LOCUL SI DATA: Bucuresti 14 iunie 2019

DIRECTOR CONCURS: MOCUTA CATALIN

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 Endurocross.

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. 

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.



 

 

                     

 

CLUBUL SPORTIV 
MUNICIPAL 
FLACĂRA MORENI 

 

PROGRAM DESFĂŞURARE 
ETAPA A IV-A DIN CAMPIONATUL NAŢIONAL 
INDIVIDUAL AL ROMÂNIEI LA ENDUROCROSS

 

19 iunie 2021, Municipiul Moreni

Clasele Moto
08.00 – 09.30 Secretariat/Înscrieri/Revizii tehnice
09.30 – 10.00  Antrenamente libere
10.00 – 10.15 Deschiderea oficială a competiţiei
10.15 – 10.30 Briefing
10.45 Start  
14.00 Festivitatea de premiere
 

12.00 – 14.00 Secretariat/Înscrieri/Revizii tehnice
14.00 – 14.15 Antrenamente libere clasele
14.15 – 14.30 Antrenamente libere clasele
14.45 – 15.00 Briefing
15.15 Start  
18.15 Festivitatea de premiere
 
IMPORTANT! Startul va fi de tip Le Mans (în conformitate cu prevederile Regulamentului 
FRM) şi toate clasele vor avea cursele de 2 (două) ore +
 
IMPORTANT! Sportivii de la clasele ATV şi QUAD să nu se prezinte mai devreme decât ora 
programată pentru clasele lor.
 
IMPORTANT! În conformitate cu legislaţia în vigoare,
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă 
rezultatul negativ al unui test RT
certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.
 
IMPORTANT! Din cauza reglementărilor în vigoare este interzisă comercializarea mâncării.
 
IMPORTANT! În conformitate cu prevederile 
integral măsurile de protecţie sanitară în privinţa Covid
respectaţi programul de desfăşurare a competiţiei.
 

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 
MORENI 

PROGRAM DESFĂŞURARE  
A DIN CAMPIONATUL NAŢIONAL 

INDIVIDUAL AL ROMÂNIEI LA ENDUROCROSS

 
19 iunie 2021, Municipiul Moreni – Circuit Sângeriş

 
Clasele Moto PRO, VET, EXPERT, HOBBY 
Secretariat/Înscrieri/Revizii tehnice 
Antrenamente libere 
Deschiderea oficială a competiţiei 
Briefing (sportivii se vor prezenta în echipamentul de concurs)

Festivitatea de premiere 

Clasele ATV şi QUAD 
Secretariat/Înscrieri/Revizii tehnice 
Antrenamente libere clasele ATV 
Antrenamente libere clasele QUAD 
riefing (sportivii se vor prezenta în echipamentul de concurs)

Festivitatea de premiere 

Startul va fi de tip Le Mans (în conformitate cu prevederile Regulamentului 
oate clasele vor avea cursele de 2 (două) ore + o tură. 

clasele ATV şi QUAD să nu se prezinte mai devreme decât ora 
programată pentru clasele lor. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, accesul spectatorilor 
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă 
rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultat
certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore. 

Din cauza reglementărilor în vigoare este interzisă comercializarea mâncării.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, vă solicităm să respectaţi 
ntegral măsurile de protecţie sanitară în privinţa Covid-19. De asemenea, vă rugăm să 
respectaţi programul de desfăşurare a competiţiei. 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ 
DE MOTOCICLISM 

A DIN CAMPIONATUL NAŢIONAL  
INDIVIDUAL AL ROMÂNIEI LA ENDUROCROSS 

Circuit Sângeriş 

 

(sportivii se vor prezenta în echipamentul de concurs) 

în echipamentul de concurs) 

Startul va fi de tip Le Mans (în conformitate cu prevederile Regulamentului 

clasele ATV şi QUAD să nu se prezinte mai devreme decât ora 

spectatorilor este permis 
CoV-2 pentru care au 

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă 
PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ 

Din cauza reglementărilor în vigoare este interzisă comercializarea mâncării. 

vă solicităm să respectaţi 
19. De asemenea, vă rugăm să 



 

 

                     

 

CLUBUL SPORTIV 
MUNICIPAL 
FLACĂRA MORENI 

IMPORTANT! Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele de mai sus, dacă acest 
lucru este necesar şi se obligă să aducă la cunoştinţa concurenţilor cel puţin prin afişarea 
pe panoul de informare aflat în zona secretariatului de concurs.
 
Coordonate GPS: 44.998877309819804, 25.660528182685468
 
 

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 
MORENI 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele de mai sus, dacă acest 
obligă să aducă la cunoştinţa concurenţilor cel puţin prin afişarea 

pe panoul de informare aflat în zona secretariatului de concurs. 

44.998877309819804, 25.660528182685468 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ 
DE MOTOCICLISM 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele de mai sus, dacă acest 
obligă să aducă la cunoştinţa concurenţilor cel puţin prin afişarea 

 

 


