Clujul Pedalează - Etapa de noapte

Prin lansarea inițiativei unui campionat local de ciclism dorim să creăm premizele unei dezvoltări
durabile ale acestui sport, promovarea lui ca sport în masă și alternativă pentru deplasarea zilnică,
precum și ca stil de viață activ și sănătos. Pe fondul unei creșteri vizibile a popularității ciclismului
în România, Clujul s-a remarcat ca fiind un reprezentant de seamă al acestui sport prin organizarea
unora dintre cele mai semnificative concursuri de profil. Dorim, prin organizarea unei noi serii de
concursuri, care vor da o continuitate activității sportive pe parcursul întregului sezon competițional
(martie- noiembrie), să menținem această tradiție.
Ideile principale care stau labaza acestei inițiative sunt:
Pentru cine dorim să organizăm
Aceste evenimente vor fi organizate pentru toți iubitorii mersului pe bicicletă și pentru toți cei pe
care putem să-i „prindem” în această lume minunată a ciclismului. Competițiile vor cuprinde mai
multe categorii: copii, tineri, familii, vârstnici și nu în ultimul rând persoanele cu dizabilități.
Este important să menționăm că traseele alese vor avea o dificultate tehnică redusă. Ca atare,
diferențierea dintre participanți va fi decisă doar de durata parcurgerii traseului.
Considerăm aceste concursuri ca fiind o rampă de lansare pentru copii și Tineri cicliști spre
competițiile de profil, cu un grad de dificultate mai ridicat, din tară și străinătate.
Continuitate
Vom implementa un sistem de punctaj care va oferi puncte și pentru participare/terminarea unui
concurs, aceasta reprezentând o motivație în plus pentru concurenți să participe la toate
evenimenteledin sezon pentru acumularea a cât mai multor puncte.
Descoperirea și lansarea de talente
Printr-o colaborare cu organizațiile sportive de profil, acest gen de concursuri pot constitui, pentru
cei talentați, o rampă de lansare pentru practicarea acestui sport la nivel înalt.
Varietate
Prin organizarea unor concursuri ocazionale cu caracter diferit (șosea, MTB XCO, cățărare, etc. )
putem oferi o varietate interesantă, prezentând toate aspectele acestui sport.
Creștere prin colaborare
În colaborare cu alte grupuri, dorim pe viitor să extindem această serie, mărind numărul de
concursuri de la 6-8 la 10-12. Totodată sprijinim inițiativele tuturor celor care organizează
evenimente legate de ciclism (competiții, evenimente legate de promovarea ciclismului ca formă de
transport urban sustenabil, etc.)
Copii, Familii și Categorii speciale
Avem în vedere crearea unor categorii explicit pentru copii și familii.
Noi am inceput cu o Etapa Prolog in Ianuarie pe data de 16-01-2011, Locatia:
Parcul rozelor Cluj-Napoca.
Lungimea traseului aici ne-a creat probleme deoarece a fost doar de 950m.
Numarul de participanti a fost de 116 concurenti.

Datorit numarulul mare de concurenti la care sincer nu ne-am asteptat fiind prima editie si in plina
iarna am avut probleme la cronometrare asa ca am luat decizia ca incepand cu prima etapa din
campionatul "Clujul pedaleaza" vom aduce cronometrare prin cip.
In data de 6 martie a fost Etapa I "Belvedere" unde la start sau aliniat 128 de concurenti. Trebuie
specificat ca aici vremea nu a fost deloc prielnica pentru a pedala, in dimineata concursului a fost
viscol de zapada si -4 grade C.
Locatia a fost parcul Cetatuia in apropierea de Hotelul Belvedere. Lungimea traseului 2,4 Km
diferenta de nivel per tur 64 m.
La aceasta editie a participat Euard Grosu campionul national la ciclocross si vicecampionul
national la MTB lucian Logigan.
Participanti am avut din mai multe localitati chiar daca initial noi prein initiativa noastra ne-am
adresat in primul rand Clujenilor: Zalau, Dej, Tg-Mures, Oradea.
Pe data de 15 Mai a fost Etapa II "Skoda", locatia parcul Colina aici am avut doua lungimi de traseu
(unul pentru incepatori si avansati, celalat pentru Experti), primul a avut 2,2 km iar celalat 3,9 km.
La start sau aliniat 218 concurenti, dina mai multe orase am avut chiar si din Timisoara, Arad.
Urmatoarele etape vor fi cel de noapte din data de 18-06 aceasta etapa nu face parte din
campionat, deci nu se vor lua puncte. In data de 17-07 este programata etapa III "TVR", locatia:
padura Hoia lungimea traseului pentru incepatori si avansati 2,1 km iar pentru experti cca, 5 km.
In data de 14 August dorim sa organizam o etapa de contratimp care nu va conta ca punctaj in
campionat. Locatia centura ocolitoare al Clujul din directia Tg-Mures. Lungimea traseului 20,8 km
Etapa de noapte din data de 18-06-2011
Un eveniment inedit in Cluj si chiar in Romania!
Concurs nocturn de ciclism in centrul istoric al Clujului.
Pe traseul propus de noi circulatia rutiera va fi inchisa incepand cu
orele 19 ziua competitiei.
Informatii: http://www.clujulpedaleaza.ro sau facebook.com/pedaleaza materiale video:
youtube.com/pedaleaza
Inscrieri: http://clujulpedaleaza.ro/inscrieri/regulament/1
Lungimea traseului: 2,3 Km
Traseu: START din fata primariei din p-ta. Unirii, nr.1 - str. Eroilor - str. Baba Novac - str.
Kogalniceanu M - str. Universitatii - str. Napoca - str. Ioan B.
Tot perimetrul traseului exista iluminatie publica.
Nr. ture de parcurs: Incepatori feminin = 5 ture
Avansati feminin =7 ture
Expert feminin = 12 ture
Barbati incepatori = 7 ture
Avansati = 9 ture
Expert = 14
Ciclocross, cursiere = 12
+45 ani = 5 ture
Inscriere: www.clujulpedaleaza.ro sau la fata locului in data de: 17-18.
06.2011 incepand cu orele: 18:00 in p-ta. Unirii, nr. 1 (in fata primariei).
Taxa de inscriere: on-line si in data de 17.06.11 este de 10 RON in ziua
competitiei 18.06.11 este de 20 RON.
Inscriere on-line: http://clujulpedaleaza.ro/inscrieri/regulament/1

Am mai organizat doua evenimente (concursuri) doar pentru copii. Primul in parteneriat cu Insp.
Politie al Jud. Cluj sub numele de "Micul bicilist si siguranta lui, unde concursul consta intr-o proba
poligo si parc scoala.
Categoriile de varsta au fost sub 6 ani, 6-8 ani, 9-11 ani si 12-14 ani. Nr. participanti 46 de copii.
Cu prilejul zilei copilului in data de 05-06-2011 am organizat Cupa Cora
Junior unde la start sau lainiat 86 de copii. Categoriile erau sub 6 ani, 6-8 ani, 9-11 ani, 12-14 ani.
Aici concusul era in stil "Cross Country" insa adaptat pentru copiii.
Am transferat si niste poze pe wetrans.

