2016
REGULAMENT PARTICULAR
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MOTOCICLISM
NR. AUTORIZAȚIE :

CNIR Et.III
FRM Enduro

TITLUL EVENIMENTULUI :
CLASE DE CONCURS :

28/E

A; B; C; Juniori; Veterani; Fete;
Quad A profi/C hobby si ATV B experti/C hobby
16-18 SEPTEMBRIE 2016

DATA :

DITRIDERS

ORGANIZATOR :
LOCUL EVENIMENTULUI :

Ditrau jud.HARGHITA
Coordonate GPS: 46,8241829 - 25,5350851

Acest eveniment va fi organizat în concordanță cu Regulamentele FRM în vigoare
și cu acest Regulament Particular (RP) aprobat de către FRM.

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

1. LICENȚĂ FRM

Licenta 1 cursa - 25 euro (cls.A -profi )/ 15 euro(cls.B si C)
Descarcă Cerere Licențiere FRM 2016

2. ASIGURARE COMPETIȚII

Asigurare anuală FRM - 45 EUR (doar in CONTUL FRM)
Asigurare 1 cursa - 25 EURO

SPORTIVE

Descarcă Cerere de Asigurare Competiții Sportive 2016

3. VIZITĂ MEDICALĂ

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

SE POATE OBȚINE LA TRASEU
Sportivii care au implinit 50 ani, au nevoie de o viza suplimentara de la un medic cardiolog.
4. ACORD NOTARIAL
Sportivii minori necesită acordul notarial al ambilor părinți
pentru permiterea participării la competițiile de motociclism
5. PERMISIUNE DE START /
DEZLEGARE

Sportivii străini necesită: deținătorii de licență - permisiune
de start; cei fără licență - dezlegare de la Federația natală.

6. TAXĂ DE PARTICIPARE
250 lei pana max.10.IX si 300 lei dupa aceasta data.
Beneficiar: ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV DITRIDERS - specificatii:CNIR Enduro et.III Ditrau 2016
Nr. cont: RO 07 BRDE 210S V445 4761 2100

Toți participanții trebuie să completeze o Cerere de Înscriere, disponibilă la sfârșitul
acestui document. Cererea va fi completată corect și în toate câmpurile disponibile, după
care aceasta va fi trimisă la Secretariatul FRM în termenul stabilit.

SECRETARIAT FRM
B-dul. Basarabia, nr. 68,et 4, apt.10, sect. 2, București
021 324 17 34
larisa@frm.ro / mihai@frm.ro
http://www.frm.ro

NUME :
ADRESĂ :
TELEFON :
E-MAIL :
WEBSITE :

DATĂ LIMITĂ :

15 sept..2106

ACCES
DRUM NAȚIONAL :
ORAȘE APROPIATE (KM) :

DN 12
Toplita 23 Km; Gheorgheni 13 Km

ORGANIZATOR
NUME :

DITRIDERS

ADRESĂ :
TELEFON :
E-MAIL :
WEBSITE :

0741 168 782
ditriders@gmail.com
www.ditriders.ro

OFICIALI
DIRECTOR CONCURS (+TEL.) :

BOISSY PATRICK

COMISAR TRASEU :

ELEK ANDRAS

COMISAR TEHNIC :

FIELTERMAISTER ZSOLT

SECRETAR :
CRONOMETROR :

OLARIU NICOLETA
FRM

OFIȚER PRESĂ (+TEL.) :

ASIGURARE RASPUNDERE CIVILA
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.

NUMERE DE CONCURS
Atribuirea numerelor de concurs se va face de către FRM pentru întreg anul competițional.
Schimbarea acestor numere nu este posibilă în decursul desfășurării sezonului.

CEREMONIE DE PREMIERE
Se vor acorda cel puțin cupe pentru primele trei locuri respectiv medalii pentru locurile 4 și 5
ale fiecarei clase.

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

LOCUL ȘI DATA : 16.09.2016
DIRECTOR CONCURS : BOISSY PATRICK
APROBAT DE :

FRM

PROGRAM DE DESFĂȘURARE
Înscrieri la secretariatul concursului
Vineri – 16.09.2016, de la ora 14,00 până la ora 21,00
- Verificare tehnică vineri de la ora 14,00 până la ora 21,00
După efectuarea verificării tehnice motocicletele, ATV-urile și Quad-urile se vor depune
obligatoriu la Parcul Închis, de unde se vor ridica sâmbătă începând cu ora 8,50, prin
împingere (doar motocicletele) cu forțe proprii până în zona Startului, loc în care motoarele
vor fi pornite.

Sâmbătă – 17.09.2016.
-

Înscrieri de la ora 6,00 – 7,00
Verificarea tehnică de la ora 6,00 – 8,00
Afișarea timpilor la ora 8,00
Start ora 9,00
Ordinea de start: - moto; Quad; ATV
Încheiere aproximativ ora 18,00

Duminică – 18.09.2016.
-

Afișarea timpilor la ora 7,00
Plecarea spre Start se va face din Parcul Închis
Start ora 8,00
Încheiere aproximativ ora 17,00
Festivitatea de premiere 19,00 – 19,30

IMPORTANT !
Descriere traseu
- Lungime traseu 45/50 Km.
- Clasele A, B, si Juniori vor efectua 4 ture.
- Clasele Veterani, Quad profi, ATV experti si C vor efectua 3 ture.
- Clasele Quad hobby si ATV hobby vor efectua 2 ture.
Enduro TEST:
- Clasele A, B, Veterani si Juniori vor avea de parcurs 10 Km.
- Timp estimat 15/18 minute.
- Clasa C va avea de parcurs 7 Km, timp estimat 10 minute si va avea 2 scurtaturi.
- Testul pentru clasa Quad are 10 Km, timp estimat 10/12 minute.
- Motociclete si quadurile vor avea trasee separate.
CROSS Testul:
- Motociclete si quadurile vor avea trasee separate.
- 5 Km, timp estimat 7/10 minute.
- Traseul total pe zi pentru clasa A este de 200 Km.
- Portiunea cronometrata pe zi este intre 90 si 120 minute.
- O ora si jumatate / Doua ore.

- Totalul timpului pe traseu este de 6 ore.
- Testele (CT – ET) vor fi predate către piloți joi după amiază și pot fi inspectate de către piloți pe

-

-

jos conform regulamentului de enduro – FRM, pct. 01,2, sau de către un pre – rider care poate
folosi motocicletă și poate inspecta traseul ambelor zile doar sub supravegherea organizatorului,
iar fără să aibă dreptul de a participa ca concurent la concurs. În acest caz numele persoanei care
va face recunoașterea traseului ca pre-rider trebuie să fie comunicat Secretariatului Juriului în
timp util, adică înaintea inspectării traseului.
Testele vor fi cronometrate sambata din prima tură.
Nu se vor admite la clasele A, Juniori si Veterani, cauciucuri de motocros fiind obligatoriu
folosirea cauciucurilor de enduro FIM.
Neprezentarea sportivilor clasați pe locurile fruntașe la festivitatea de premiere anulează premiul
obținut în urma alergării în prezentul concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica orele de mai sus dacă acest lucru este
necesar și se obligă să aducă acest lucru la cunoștința concurenților cel puțin prin afișarea
pe panoul de informare, aflat în zona secretariatului concursului.

