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Complexul Olimpic Sydney 2000, Izvorani 



CUM AJUNGETI? 



HARTA TRASEU 



INFORMATII UTILE 

PROBE 
INDIVIDUAL alergare – 6 km | bicicleta – 12 km | inot – 500 m 
STAFETA (aceleasi distante) 
 
TEMPERATURA IN ZIUA CONCURSULUI 
Afara: 10-15° 
In apa: 26° 
 
 PROGRAM PRELUARE KITURI 
 
JOI, 1 martie, 17:00-20:00   Sediul 
SmartAtletic, Str. Hagi Maria Moscu nr. 1 
(vedeti harta) 
VINERI, 2 martie, 14:00-18:00    Sediul 
SmartAtletic, Str. Hagi Maria Moscu nr. 1 



INFORMATII UTILE 

PROGRAM WINTER TRI – SAMBATA, 3 MARTIE 
 
9:00-11:00 Ridicarea kiturilor de concurs si a cipurilor, 
(persoanele care au ridicat kiturile joi sau vineri, vor lua 
acum numai cipul, pe baza nr-ului de concurs) 
 
PARCARE – pana in ora 10:30, langa terenurile de tenis 
si in fata Hotelului nou, in limita locurilor disponibile 
(max. 60) 
 
11:00 Sedinta tehnica, in fata Bazinului 
 
11:30 START Winter TriChallenge 
 
14:30 Festivitatea de premiere 
14:50 Tombola Aventuria 
 
 

Cipul va fi prins la picior! 



INFORMATII UTILE 

START&FINISH 
 
START – de sub arcada gonflabila, zona 
marcata pe harta concurs,  
Prima proba: alergare 
 
 
 
FINISH – in bazin, dupa terminarea probei de 
inot (10 bazine); se iese din apa si se ocoleste 
bazinul in alergare, pe partea stanga. 
 
Se alearga pe mocheta special amplasata. 
Timpul final - la trecerea prin poarta de FINISH 
 
 



REGULAMENT 

REGULAMENT GENERAL 
 
Pentru a participa la Winter TriChallenge 2012, concurentul trebuie sa se inscrie la timp, 
si sa participe la sedinta tehnica din ziua concursului (3 martie, ora 11:00 in fata 
Bazinului). 
Cursa este divizata pe categorii de sex si varsta, premierea se va face numai pe 
clasamentul open (locurile 1-3 feminin si masculin). 
In timpul total sunt inclusi si timpii de tranzitie. 
In zona de tranzitie nu este permisa atingerea sau miscarea echipamentului unui alt 
concurent. 
Respectarea traseului se face in proportie de 100%. Este obligatorie trecerea pe la toate 
punctele de control. Orice “taiere” sau “scurtare” aduce descalificarea concurentului. 
Concurentii participa pe proprie raspundere si numai dupa semnarea Declaratiei, o data 
cu preluarea kit-ului de participare.  
Fiecare concurent trebuie sa-si numere singur turele sau bazinele efectuate. 
Acest concurs este tip ANTRENAMENT, asadar traficul auto nu este oprit, dar in aceasta 
zona va fi foarte redus.  
 
 
 
 
 



REGULAMENT 

REGULAMENT PROBA ALERGARE 
Se alearga cu numarul de concurs in fata. 
Fiecare concurent trebuie sa-si numere singur turele alergate. 
Este permis ajutorul de pe margine.  
 
REGULAMENT PROBA BICICLETA 
Numarul de concurs trebuie sa fie pozitionat in spate. 
Mersul in pluton sau la “plasa” nu este permis. Fiecare abatere se penalizeaza cu 3 min 
din timpul total. 
Este obligatorie folosirea unei biciclete tip MTB. 
Purtarea castii de protectie este obligatorie. 
Concurentii nu au voie sa primeasca ajutor de pe margine. 
Depasirile se fac numai pe partea stanga. 
 
 
 



REGULAMENT 

REGULAMENT PROBA INOT 
Casca de inot este obligatorie si se pune cu numarul pe exterior 
Este interzis inotul in neopren, apa din bazin are 26 de grade C. 
Se intra in si se iese din piscina pe la capete, nu pe scara de acces 
 
Intrarea se face pe culoarul cu numarul care corespunde numarului de concurs (ex: 
concurentii cu numerele 3, 13, 23, 33, 43… intra numai pe culoarul 3; concurentii cu nr. 
10, 20, 30, 40, 50, 60… intra numai pe culoarul 10) 
 
Intrarea in piscina, se face numai dupa trecerea prin vestiar (fete si baieti) si dus. 
Fiecare concurent trebuie sa-si numere singur turele efectuate. 
 
Finish-ul nu este in apa ci pe sub poarta cu cronometru, asadar se iese din apa si se 
alearga pe culoarul delimitat pana pe sub poarta. 
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