
REGULAMENT DOWNHILL

Competiția de MTB Downhill TARE CA PIATRA are loc în data de 30 august – 01 septembrie 2019, în Piatra-
Neamț, pe un traseu special amenajat și delimitat pentru concurenți. Startul se dă de pe Platoul Cozla (stația de 
sosire a telegondolei), iar finish-ul este pe Platoul “Colibele Haiducilor’’.

1. Conditii de participare
Sportivul trebuie sa aibă minim 10 ani împliniţi până pe data de 29 august 2019. Dacă are sub 18 ani, participantul 
trebuie să prezinte Acordul pentru minori, completat de către unul dintre părinți sau tutorii legali, legalizat la 
un notar.
Înscrierea online are caracter obligatoriu, fiind singura metodă de înscriere în concurs. 
În cadrul competiției pot participa atât fete, cât și băieți, concurând pentru categorii diferite. 

2. Categorii de concurs
1) Copii (10-14 ani)
2) Juniori (15-18 ani)
3) Elite (19-29 ani)
4) Masters (>30 ani)
5) Feminin (Open)
6) Hardtail (Open)

3. Echipament
Sportivul este obligat să poarte pe timpul competiției cască full-face.
Organizatorii recomandă și protecția pentru coloană, mănuși, ochelari, cotiere, genunchiere, neck-brace. 

4. Prevederi de conduitA
Concurenții trebuie să aibă o conduită morală bună, să nu aducă prejudicii altor participanți, să nu perturbe 
liniștea publică și buna desfășurare a competiției.
Sportivul, pe cât posibil, trebuie să permită oricărui participant mai rapid ca el să il depășescă, fără a stânjeni 
cursa. Cei ce vor aduce modificări traseului pentru a-și crea avantaje sau cei care mută marcajele în acelasi scop, 
vor fi descalificați.
Sportivii trebuie să afișeze numărul de concurs în mod vizibil pe bicicletă. Nu se admit concurenți fără numere în 
timpul calificărilor sau a manșei finale.

5. CondiTii de excludere
1. Concurentul a dat dovada de o conduită necorespunzătoare față de ceilalți sportivi, atât în timpul desfășurării 
concursului, în timpul premergător lui, cât și după finalizarea acestuia;
2. Concurentul, în timpul concursului a contribuit la accidentarea sau a adus prejudicii altor participanți, lor sau/și 
bicicletelor lor;
3. Dacă se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor halucinogene sau anabolizante;
4. Concurentul a făcut abateri grave de la prezentul regulament.

6. CondiTii de premiere
Șportivul trecut de linia de sosire pe (cu) bicicleta, care a respectat traseul și nu a făcut abateri de la acesta. Detalii 
de traseu: Downhill Individual, dificultate medie, traseu cu lungimea de aproximativ 1.8km, atât cu porțiuni 
abrupte, cât și cu zone de teren cu înclinație mică. 
Linia este gândită și adaptată în totalitate la condițiile naturale ale muntelui (diferență de nivel și tip de sol), 
traseul testând astfel rezistența și aptitudinile riderilor pe teren nisipos și temperaturi ridicate, factori ce măresc 
viteza de parcurgere a acestuia.
Traseul este construit pentru reliefarea performanțelor ciclistului, și nu a bicicletei.


