REGULAMENT CEALA XC

DESCRIERE:
Ceala XC este un concurs al Aradului, sustinut pentru a deschide apetitul incepatorilor de pe cararile
padurii noastre, dar si pentru placerea cunoscatorilor, in Parcul Natural Lunca Muresului.
Concursul se adreseaza tuturor celor mici sau mari care pot parcurge un traseu de cca 40 km pe
carari si drumuri prin padure sau liziera ei. Incurajam familiile sa parcurga impreuna traseul.
TRASEE:
Traseu 38 km (11-100 ani). Pentru ca la sfarsitul lui aprilie putem avea si vreme rea, am pregatit
doua trasee: Varianta 1 e cea de baza, in conditii bune meteo si ale terenului. Daca situatia nu ne-o
va permite, vom concura pe Varianta 2. Vom anunta la timp modificarea traseului, urmareste-ne
Eventul din Facebook.
In ambele variante, vor trebui parcursi cca 38 km, cu o diferenta de nivel ascendenta de cca 120 m.
Traseu kids (0-10 ani) – pista cu obstacole (jaloane, etc.), pe platoul de la start – la sediul PNLM,
aproximativ la ora 13:00.
Indiferent ca vom alege Varianta 1 sau Varianta 2, participantii trebuie sa fie pregatiti pentru
conditii specifice off-road-ului, cum ar fi crengi, bolovani, noroi, balti, movile, butuci, ghimpi, tepi,
aschii, etc., precum si pentru scurte portiuni pe drumuri publice si intersectii, in regim de trafic
rutier.
DATA, ORA si LOCUL concursului:
start ora 10:30 in 30 aprilie, la sediul Parcul Natural Lunca Muresului, padurea Ceala, pe
traseu Varianta 1 sau Varianta 2 pentru juniori si adulti;
start ora 13:00 pentru Traseul KIDS (0-10 ani).
INSCRIERI:
- online (click aici), pana in 24.04.2022, ora 24:00, pe www.euro-mediu.ro.
- la fata locului (PNLM), in 30.04.2022, intre 9:00 si 10:00.
Se considera inscrisi online acei concurenti care s-au inscris in termen si au plata confirmata.
Aceasta poate fi facuta fie cu cardul in cadrul procesului de inscriere, caz in care confirmarea va fi
facuta automat de catre sistem, fie prin alte modalitati direct organizatorilor, caz in care
confirmarea va fi facuta manual de catre acestia.

TAXE:
- online: 60 lei,
- la fata locului: 80 lei.
- Minorii (0-17 ani) NU ACHITA TAXA, dar trebuie sa se inscrie online in termen pentru a beneficia
de pachet de start.
PACHET DE START:
Va contine bon de masa, numarul de concurs cu cip, fasete, un baton de ciocolata sau energizant, un
tricou personalizat.
Daca te inscrii doar la fata locului nu primesti decat numarul cu cip si daca mai ai noroc, un bon de
masa, in limita portiilor disponibile.
PREMII:
Daca vii pentru premii, stai acasa!
Noi consideram ca sportul il faci pentru beneficiile lui asupra ta si a altora. Chiar daca vom avea
medalii, diplome si/sau trofee, trage pentru podium ca sa faci poza pe el pentru ca ti-ai depasit
performanta ta si pe a altora, nu pentru plicul sau punga aferenta locului.
Premierea va fi facuta in jurul orei 13:30, in functie de desfasurarea concursului.
CATEGORII DE VARSTA:
Varsta concurentilor se calculeaza astfel: anul curent minus anul nasterii egal varsta actuala,
indiferent daca participantul a implinit-o sau nu in ziua concursului.
Exemplu pentru un concurent nascut in 1974: 2022-1974 = 48 ani.
Categoriile sunt: 0-18 ani, 19-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani, 50-59 ani, 60+ ani, masculin si feminin.
ATENTIE: daca la o categorie nu se inscriu ONLINE minim 3 concurenti, aceasta se desfiinteaza si se
cumuleaza cu categoria imediat superioara. De exemplu, daca la categoria 60+ feminin nu se inscriu
online minim 3 femei, aceasta se cumuleaza cu categoria 50+ feminin. Daca faci parte dintr-o
categorie mai putin populata, inscrie-te online ca sa ajuti la constituirea categoriei tale!
REGULI la START si pe TRASEU:
- Casca este obligatorie. Fara casca fie nu participi, fie esti eliminat sau descalificat, daca ai apucat
sa pleci fara sa te vedem la start. Daca o dai jos pe traseu si te vedem, te descalificam.
- Bicicleta trebuie sa fie intr-o stare tehnica satisfacatoare, nu venim dupa tine sa te depanam daca
iti punem in vedere la start sa nu pleci si tu ignori atentionarea
- Copii sub 18 ani participa pe raspunderea parintilor, asumata prin semnarea declaratiei de la
ridicarea numarului de concurs! Totusi, cei pana in 14 ani nu vor fi lasati sa plece pe traseu neinsotiti
de un adult.

- Pastrarea curateniei pe traseu este obligatorie. Daca arunci ambalaje, gunoaie sau alte resturi esti
descalificat si predat rangerilor Parcului pentru a fi amendat conform legii. Nu ne intereseaza ca ai
aruncat ambalajul de la energizant din scuza ca ai sanse la podium.
Asta e padurea noastra, o vrem curata!
- Numarul de concurs se prinde pe ghidon, in fata bicicletei in asa fel incat sa fie vizibil permanent.
Lipsa lui sau a vizibilitatii poate duce la pierderea pozitiei in concurs sau descalificare.
- Integritatea cipului este responsabilitatea concurentului pana dupa finish. Deteriorarea cipului
prin indoire, rupere, taiere, etc. sau lipsa lui (fara a fi anuntata), duc la necitirea acestuia si automat
la descalificarea sau depunctarea concurentului.
- Conduita pe traseu si la start trebuie sa fie potrivita camaraderiei ciclistilor: nu impinge, nu acrosa,
nu bloca si nu agresa verbal sau fizic alti concurenti.
- Regulile de circulatie rutiera se aplica in toate zonele in care traseele se inatlnesc cu parti de
drumuri publice, fie ca sunt asfaltate sau nu. Concurentii sunt responsabili pentru respectarea
regulilor de circulatie rutiera. De asemenea, concurentii au obligatia de a se supune indicatiilor date
de Politia Rutiera, Politia Locala si/sau reprezentanti ai Organizatorului.
Orice nerespectare a prezentului Regulament duce atat la interzicerea participarii (indiferent de
achitarea taxei sau nu), descalificare si/sau aplicarea de amenzi sau alte mijloace de sanctionare acolo
unde este cazul.
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