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Comunicat de presă 
28.08.2019 
 
 
 
 

Câmpina Open MTB – Race for Autism 
 
 
Cu câteva zile înainte  Câmpina Open MTB Race for Autism, aproape 400 de persoane se 
pregătesc pentru a lua startul competiției. 
 
Reamintim faptul că înscrierile online sunt deschise numai până în data de 29 august ora 
23.59. După această dată în scrieri vor putea fi făcute numai la start. Kiturile de participare 
vor putea fi ridicate din zona Hobby Cafe vineri 30 august și sâmbătă 31 august interval 17.00-
20.00. 
 
Startul competiției va avea loc pe Platoul Muscel unde participanții sunt așteptați începând 
cu ora 7.00. 
 
Programul competiției în ziua concursului : 
- La ora 7.00 organizatorii vor amplasa porțile de start și marcajele în spațiul alocat în zona 

Plecare/Sosire 

- Orele 7.00 – 9.00 se vor distribui kiturile de consurs 

- Ora 10.00 ședința tehnică  

- La ora 11.00 va începe competiția, cu probele de ciclism pentru Elite și Master/Avansați, 

amatori, profesioniști și copii. 

- La ora 13.30 va avea loc premierea pentru copii categoriile 5-12 ani 

- La ora 15.30 se va încheia competiția 

- La ora 16.00 va avea loc premierea copii 13-14, cadeți, juniori și adulți 

- La ora 19.00 vor fi dezasambalate corturile din zona Plecare/Sosire 

 
Pe durata competiției, pentru a asigura securitatea competitorilor (dintre care o mare parte 
sunt și în acest an copii) cu acordul partenerilor locali câteva străzi sau sectoare de drum aflate 
pe traseul comeptiției vor fi restricționate de către Inspectoratul de Politie Prahova/Serviciul 
de Poliţie Rutieră, în baza avizului depus la sediul acestuia, astfel în intervalul orar 9.00 – 
15.00, respectiv : 
 

- Va fi restricționat accesului auto pe strada Prutului, drumul care leagă Câmpina de 
Cornu și care străbate platoul Muscel în intervalul orar 9.00 – 16.00 în data de 1 
septembrie 2019  
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- Va fi restricționat traficul pe Drumul Taberei de la Intersecția cu IH Radulescu până la 
intersecția cu Str Voila (DJ207)   

- Rugăm pe această cale locuitorii de pe strada Siretului să parcheze nu parcheze pe 
această stradă în de sâmbătă, 31 August, începând cu ora 19.00 până duminică, 1 
septembrie, ora 16.00. 

- Va fi de asemenea restricționat accesul pe o bandă a străzii Voila de la intersecția cu 
Drumul Taberei pănă la 300 m după spitalul Voila.  

 
În scopul fluidizării traficului în zonele importante, vor fi amplasate elemente de atenționare 
și vor fi prezenți reprezentanți ai poliției locale și rutiere, dar și voluntari. 

Rugăm pe această cale concurenții și însoțitorii acestora, voluntarii și publicul larg să identifice 
zone de parcare care să nu obstrucționeze căile de acces în locuințele învecinate parcului și 
să respecte orele de liniște în zonele rezidențiale. 

 
Competiţia va avea 4 trasee conform gradului de pregătire al participanţilor: 

 

Traseul pentru copii cu vîrste între 5-6 ani va avea cca 2 km și traseu care va urma delimitarea 
pracului Soceram 
 
Traseul pentru copii cu vârste 7-12 ani va avea un nivel de dificultate mediu și cca 6 km. 
 
Traseul scurt pentru adulţi amatori, juniori, cadeți și copii 13-14 ani are o lungime de 20,69 
km (o singura tura: asfalt + offroad) 
 
Tura lung destinat categoriilor Elite, Master și adulți avansați este de cca 41,38 km (tura dublă 
traseu scurt: asflat + offroad), având o diferență de nivel de aproximativ 700 metri.  
 
Fondul de premiere din acest an este cel mai generos de până acum ridicându-se la peste 
30000 lei în bani (General traseu lung și scurt, Elite și Master) premii în vouchere și produse 
pentru categoriile de vârstă.  

Peste 36 susținători și parteneri asigură sprjin organizatorilor și voluntarilor pentru a organiza 
un eveniment unic în comunitatea câmpineană! 

Vă așteptăm pe 1 septembrie la cea de a VIII-a ediție Campina Open MTB Race for Autism! 

Contact: 
Adelaide Katerine Tarpan 
Coordonator eveniment 
Mobile: 0724 371 352 | Email: adela.tarpan@raa.ro 
 

 

mailto:silvia.asandi@raa.ro
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Susținători principali: 

 

Susținătorii evenimentului 

 

Parteneri media 

 

Eveniment organizat cu sprijinul 

           

 


