Regulament MTB Cupa Moldovei Ediția 2020
1. Prezentul regulament se aplica exclusiv in cadrul competiției Cupa Moldovei fara a
anula regulamentele individuale ale fiecărei competiții
2. Ediția 2020 a Cupei Moldovei este formata dintr-un număr de 8 etape, după cum
urmează:
- 2 Mai, Orheiul Vechi XCM
- 13 Iunie, MTB Roman Maraton
- 28 Iunie, VeloPower MTB Race
- 8 August, MTB Roman Maraton
- 29 August, MTB Maratonul Nordului
- 5 Septembrie, Marathon MTB Bicaz
- 26 Septembrie, Turul Masivului Ceahau XCM
- 3 Octombrie, 7 MTB Real Sports
3. La finalul Cupei Moldovei se vor premia cei mai buni sportivi la fete și la băieți in
funcție de numărul de puncte totale obținute din etape. Punctele se acordă tuturor
concurenților care termină cursa in timpul maxim impus de organizator;
4. Categoriile premiate în ediția 2020 vor fi următoarele: General Băieți - Locurile I, II,
III; General Fete - Locurile I, II, III; Categorii de vârstă la băieți: 18-29 ani, 30-39 ani,
40-49 ani, 50+ ani – Locurile I, II, III;
5. Pentru toate categoriile vor fi oferite diplome și medalii. Pentru locurile I, II și III,
clasament general, fete și băieți vor fi oferite și premii în bani. Pentru a fi eligibil să
primească premiul, sportivul trebuie sa participe la cel puțin 5 din cele 8 etape,
indiferent de traseul ales (traseu scurt/lung, profesioniști/amatori);
6. Sportivii cu participare integrală la celel 8 etape vor primi un tricou de integralist MTB
Cupa Moldovei ediția 2020;
7. Pentru a exista șanse egale alocarea punctelor se va efectua după un algoritm detaliat
in anexa 1 a prezentului regulament;
8. După fiecare etapă, punctele etapei vor fi afișate în pagina dedicată etapei, pe site-ul
cronometrajonline.ro, iar punctele totale obținute vor fi afișate în pagina dedicată Cupei
Moldovei de pe cronometrajonline.ro;
9. Algoritmul de acordare puncte este gândit pentru a nu fi discreționar și să asigure
recompensarea celor mai buni sportivi participanți, fara a crea totodată discrimari.
________________________________________________________________
MTB CUPA MOLDOVEI
ALL ACCESS PASS - REGULAMENT

All Acceess Pass este un abonament dedicat celor care doresc să participe la toate etapele
organizate în cadrul circuitului MTB Cupa Moldovei 2020.
Abonamentul poate fi achiziționat în perioada 10 Februarie-10 Aprilie și are valoarea de 570
Lei. Pentru a fi validat, este necesasă plata integrală până la data de 31 martie 2020.
Abonamentul este nominal, netransmisibil și nereturnabil. Este o facilitate oferită de
organizatori iar sumele colectate din vânzarea abonamentelor revin cluburilor organizatoare ca

taxă de participare pentru fiecare etapă a circuitului și sunt destinate exclusiv cheltuielilor
organizatorice ale fiecărei etape. Sumele colectate din abonamente se încasează într-un cont
destinat exclusiv pentru MTB Cupa Moldovei 2020.
Abonamentul poate fi achiziționat printr-o solicitare trimisă la adresa de email
asociația@realsports.ro. Solicitarea trebuie să conțină numărul abonamentelor care se vor a fi
achiziționate, numele, prenumele si adresa de domiciliu a solicitanților și mențiunea „Am citit
regulamentul și înțeleg că acesta este nominal, netransmisibil și nereturnabil”. După
depunerea cererii, solictantul va primi prin email detaliile bancare pentru efectuarea plății.

Achiziția abonamentului nu înlocuiește înscrierea la
fiecare etapă a circuitului. Posesorii trebuie să se
înscrie individual, la fiecare etapă, pe site-ul
organizatorului de etapă, conform cu regulamentul
fiecărei etape.
_________________________________________________________________________
DESCRIERE GENERALĂ
MTB Cupa Moldovei este un eveniment unic în România. Anul 2020 vine cu cea de a 2-a
ediție care adună la un loc 8 competiții de Mountain Bike desfășurate pe teritoriul Moldovei.
La sfârșitul fiecărei etape fiecare participant va primi un număr de puncte iar la finalul Cupei
Moldovei se vor premia cei mai buni sportivi la fete și la băieți în funcție de numărul total de
puncte obținute din etape.
Startul competiției va fi dat pe 2 Mai la Orheiul Vechi XCM, în Republica Moldova. Va
continua în 13 Iunie cu MTB Roman Maraton și pe 28 Iunie la VeloPower Odobești. Pe 8
August vom pedala la MTB Maraton Zemeș și pe 29 August la MTB Maratonul Nordului. În
data de 5 Septembrie vom alerga la Maraton MTB Bicaz și în data de 28 Septembrie vom
face Turul Masivului Ceahlău XCM. Pe 3 octombrie, la Iași, va avea loc etapa finală 7MTB
Real Sports unde se va desfășura și festivitatea de premiere a câștigătorilor turneului.
Și tu poți lua startul la cea mai dinamică competiție în domeniu și să participi la cele 8 trasee
special alese pentru ca tu să ai parte de o adevărată experiență. Prezența ta ne va onora cu
siguranță, iar dacă vei fi unul dintre câștigători, ne va face o deosebită plăcere să-ți înmânăm
titlul de cel mai bun ciclist din întreagă regiune a Moldovei.

