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UMF Bike Days – ediția 1 

Ghid Tehnic 

 

Denumirea competiției: UMF Bike Days  

Formatul competiției: Vor fi două zile distincte de competiție. Sâmbătă, 2 iunie 2018, 

un XCO pe un traseu de 4 km și o diferență de nivel de 120 m. Se vor parcurge mai 

multe tururi. Duminică, 3 iunie 2018, un concurs XCP pe un traseu de 45 km cu o 

diferență de nivel de aproximativ 1000 m.  

Data competiției: 01-03.06.2018 

Categorii: elite masculin, elite feminin, Amatori masculin și amatori feminin.  

Localizare: Campusul Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, județul 

Mureș. 

Reguli: Competiția se desfășoară conform regulamentelor FRC de Mountainbike. 

Program:  01.06.2018  

                  10:00- 12:00 - antrenamente libere 

                  12:00-16:00 -  înscrieri la fața locului 

                  16:00-18:00 -  antrenamente oficiale (concurenții înscriși trebuie să 

parcurgă cel puțin un tur pe traseul de concurs) 

                 19:00 -  ședința tehnică pentru XCO 

 

                     02.06.2018 

                   07:00- 09:00 - înscrieri la fața locului pentru XCO 

                   09:45 - alinierea la start a categoriilor de amatori 

                   10:00 - startul categoriilor de amatori 

                   13:00 – aliniera la start a categoriilor elite masculin și feminin 

                   13:10 - start elite masculin și feminin 

                   17:00- 18:00 - înscrieri pentru XCP 

                   19:00 - festivitatea de premiere la XCO 

                   19:30 - 21:00 - „Pasta party”  
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                     03.06.2018 

                   08:00- 10:00 - înscrieri la fața locului pentru XCP 

                   10:45- 11:00 - startul XCP pentru toate categoriile 

                   16:00 – festivitatea de premiere  

Înscrieri  

Sportivii din categoria elite trebuie să dețină o licență UCI validă pe care o vor 

prezenta în momentul înscrierii. 

Sportivii amatori se pot înscrie și la fața locului, în baza actului de identitate și a 

completării și semnării fișei de înscriere. 

Sportivii cu vârsta sub 18 ani trebuie să fie însoțiți de către un părinte sau tutore legal 

sau să prezinte o declarație notarială a acestora. 

Verificarea licențelor și preluarea numerelor de concurs se va face vineri, 1 iunie, în 

intervalul orar 12:00-16:00, sâmbătă, 2 iunie, în intervalul orar 07:00- 09:00, și 

duminică, 3 iunie, în intervalul orar 08:00- 10:00, la secretariatul competiției aflat 

lângă zona de start -sosire. 

Cronometrare: Cronometraj electronic cu cip 

Zone de alimentare/asistență tehnică:   

-două zone de alimentare/asistență tehnică pe traseul de XCO  

-două puncte de alimentare pe traseul de XCP (una la km 25 și una la sosire) 

Durata:  Numărul de tururi va fi comunicat în cadrul ședinței tehnice de vineri, 1 iunie 

2018, în funcție de timpii din antrenamente (elite masculin și feminin 1h30’- 1h45’, 

amatori 1h00’ -1h15’).  

Alte informații:  

Cel mai apropiat spital: Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, str. 

Gheorghe Marinescu, nr. 50 (200 de metri de la zona de start-finish a competiției), 

număr de urgență: 112 

Posibilități de cazare:  

Pensiunea Imperial: strada Cornești, nr. 17 

Pensiunea Casa Adria: strada Verii, nr. 49 

Grand Hotel: Piața Victoriei, nr. 28 

Hotel Arena: strada Tamas Erno, nr. 1 

Pension Full: strada Cornești, nr. 49 
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Contact:  

Logigan Lucian  

Telefon: 0728-307.941 

E-mail: logiluci@yahoo.com 

Campusul UMF: 
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