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Ghid de rider Riders Club- Ziua B 

12 aprilie 2014 

Detalii cursa 
- Data de desfasurare: 12 aprilie 2014 

- Zona de start: Centrul Expozitional Exporom (Strada Biruintei, nr 98, oras Pantelimon, judetul Ilfov).  

- Harta catre zona de start este aceasta 

- Hartile traseelor se regasesc aici. 

- Ora de start: 11:00 

 

Ridicarea pachetului de concurs 

Mall Promenada (Etajul 1): Miercuri, 9 aprilie, 17:30-20:30 • Joi, 10 aprilie, 12:00-14:00 si 17:30-20:30 • Vineri, 11 

aprilie, 12:00-14:00 si 17:30-20:30 • In ziua evenimentului, de la Exporom, in intervalul 8:30-10:00, doar pentru 

riderii inscrisi, din afara Bucurestiului 

Ce sa-ti iei la tine in concurs 
Este nevoie sa ai la tine un telefon incarcat si o copie a hartii concursului. Casca este obligatorie. Iti recomandam si 

o pereche de ochelari de ciclism. E bine sa ai la tine si o pompa, o camera, petece pentru reparat pana, presa de 

lant (in cazul in care il rupi), un set de imbusuri sau chei si putin ulei. 

 

Avand in vedere ca a plouat in ultima perioada, iti recomandam cauciucurile pentru noroi. Iti recomandam sa ai 

la tine si o pelerina de ploaie.  

Traseul 
Traseele vor fi definitivate, curatate si marcate cu o zi inaintea evenimentului. Traseul este marcat cu vopsea 

albastra ecologica, pe baza de creta, banda BikeXpert pe traseul Epic (in zonele care nu sunt comune cu alte 

trasee) si banda Skil pe traseul Scurt, Standard si portiunile comune ale traseului Epic.  

 

Depasirea. In cazul oricarei depasiri, comunicarea trebuie sa fie cat mai clara intre cei doi rideri. Cel care depaseste 

are obligatia sa anunte intentia de a depasi. Strigand “STANGA” il anunti pe cel din fata ca vii pe partea stanga.   

Strigand ” DREAPTA” il anunti pe cel din fata ca vei depasi pe partea dreapta. RESPECTA SI VEI FI RESPECTAT. 

Respecta-l pe cel care te depaseste.  

 

Opritul. In cazul in care trebuie sa te opresti, inclusiv la punctele de alimentare, asigura-te ca nu jenezi alt 

participant si incearca, pe cat posibil, sa scoti bicicleta de pe traseu. 

 

Deseurile. Daca ai ceva de aruncat, te rugam sa o faci la CP-uri sau la punctele de alimentare. 

Cronometrarea 
Ca in cazul majoritatii maratoanelor, si la concursurile Riders Club ceasul porneste pentru toti participantii la ora 

cand se striga start.  La start, momentul trecerii peste prag inseamna doar verificarea faptului ca riderul a luat 

startul corect, la nivelul sau. Cipul inregistreaza timpul exact al fiecarui participant la finish.   

https://maps.google.com/maps?saddr=Bulevardul+Hristo+Botev&daddr=Calea+Dobrogei%2FDN3&hl=ro&ll=44.450494,26.233613&spn=0.014843,0.031886&sll=44.449468,26.204453&sspn=0.059372,0.127544&geocode=FQ0LpgIdJ1iOAQ%3BFX1GpgId52WQAQ&t=h&doflg=ptk&mra=ls&z=16
http://www.ridersclub.ro/ro/competitie-ciclism/ziua-b#traseu
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Caz ipotetic: 

Un riderul X are ora de start oficiala anuntata pe site la 11:10. Din motive organizatorice, se striga start la ora 

11:15. X trece peste covorul de cronometrare la 11:17. La 13:17, X trece peste covorul de cronometrare la finish. 

Timpul cu care X apare in clasament este de 2:02. Cu alte cuvinte, ora de start pentru X este 11:15, iar ora de finish 

este 13:17. 

Regulament complet poate fi consultat aici. 

Urgente 
Numere de urgenta 

Pentru orice tip de urgenta in timpul concursului, suna la numerele de telefon:  0725 541 429 sau 0725 546 269. 

Aceste numere se regasesc si pe numarul de concurs. 

 

Abandonul. In cazul in care abandonezi, trimite un SMS la numerele de urgenta mentionate pe numarul de 

concurs, prin care anunti numarul, numele si motivul abandonului.  

 

Accidentele. Este posibil ca in caz de accident al unui participant, tu sa fii la fata locului inainte echipelor medicale. 

In acest caz trebuie sa procedezi astfel: 

 Daca esti primul la fata locului. Opreste-te, aduna cat mai multe informatii despre accident si trauma si 

transmite-le la numerele de urgenta aflate pe numarul de concurs.  

 Daca esti al doilea la fata locului. Preia informatiile de la primul ajuns la fata locului si anunta cel mai 

apropiat punct de control, punct intermediar sau orice alt oficial al cursei. 

 Daca ajungi mai tarziu. Opreste-te, vezi daca ai cum sa ajuti, iar daca nu, continua cursa. 

Acorda prioritate ATV-urilor.  ATV-urile oficiale ofera suport logistic echipelor de prim ajutor. Rugam toti 

participantii sa acorde prioritate acestor echipe. 

Premii 
Premiile sunt disponibile aici. 

Premiile de tombola sunt disponibile aici. 

 

 

 

http://www.ridersclub.ro/sites/default/files/public/documents/REGULAMENT_RIDERSCLUB.pdf
http://www.ridersclub.ro/ro/competitie-ciclism/ziua-b#premii
http://www.ridersclub.ro/ro/stire-noutati-ciclism/premii-de-poveste-la-ziua-b-2

