
https://goldnutrition.ro/
http://www.tusnad.com/ro/
https://www.decathlon.ro/
https://www.raiffeisen.ro/
https://albota.sobis.ro/
https://hotbikes.ro/
https://suzuki.ro/
https://ciclism.sibiu.ro/
http://balealac.ro/en/home/
https://www.castelnor.ro/


Bine ai venit la Transfăgărășan CHALLENGE 2021, ne bucurăm că ai spus DA provocării noastre. Am
lucrat din greu pentru a ne asigura că această competiție, aflată la prima ediție, va fi conform așteptărilor

tale, astfel încât să te poți bucura de o experiență plină de adrenalină. Pentru a te ajuta, inspira și motiva,

am realizat acest ghid în care vei găsi toate informațiile de care vei avea nevoie. Dacă mai ai însă

nelămuriri sau alte întrebări, noi, echipa Transfăgărășan Challenge, te vom ajuta cu drag așa că scrie-ne

la adresa de e-mail: info@t-challenge.ro
Mult succes cu antrenamentele și ne vedem la linia de START!

I N F O R M A Ț I I  G E N E R A L E

În cadrul competiției Transfăgărășan Challenge, vor fi premiate locurile 1, 2 și 3, pentru fiecare categorie de vârstă

– bărbați (B1, B2, B3, B4) și femei (F1, F2). Vom acorda de asemenea și titlul de Queen (femei) și King (bărbați) of

Transfăgărășan Challenge pentru cei doi care vor ajunge primii la linia de sosire, indiferent de categoria de vârstă. 

 Toți participanții vor primi o diplomă de participare în format electronic.

Distanță totală 

( Start festiv - Sosire )

1 4 5 4 m Diferență de altitudine

R u t a Albota - Bâlea Lac

3 0  k m

01

Bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani (B1)

Bărbați cu vârsta cuprinsă între 30 și 44 de ani (B2)

Bărbați cu vârsta cuprinsă între 45 și 59 de ani (B3)

Bărbați cu vârsta de peste 60 de ani                      (B4)

Femei cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani (F1)

Femei cu vârsta cuprinsă între 35 și 49 de ani (F2)

3 5 0 Participanți

Voucher de cumpărături din partea Decathlon Sibiu în valoare de 300 lei, produse din partea Gold Nutrition +

un set de anvelope WTB Thickslick 700 X 28C, din partea celor de la Hot Bikes și medalie 

Voucher la restaurantul Păstrăvăriei Albota în valoare de 200 lei și produse din partea Gold Nutrition + medalie 

Voucher la restaurantul Păstrăvăriei Albota în valoare de 100 lei și produse din partea Gold Nutrition + medalie 

PROFILUL CURSEI

PREMII

CATEGORII PARTICIPANȚI

Lungime traseu competiție 

( Start tehnic - Sosire )
2 5  k m

PREMIUL KING & QUEEN of TRANSFĂGĂRĂȘAN

Voucher de cazare pentru 2 nopți, în cameră dublă, cu mic dejun, la Castelnor Hotel & SPA Păltiniș

Voucher la restaurantul Păstrăvăriei Albota în valoare de 200 lei

Trofeu 



Am elaborat un concept bine pus la punct în ceea ce privește prevenirea Covid-19 pentru a asigura un eveniment sigur și

plăcut pentru toți participanții, vizitatorii și sponsorii, precum și toți voluntarii și susținătorii.

Vom asigura măsuri de protecție pentru toți participanții, personalul și sponsorii evenimentului. 

Pentru buna desfășurare a competiției și siguranța participanților, te rugăm să ai în vedere următoarele recomandări:

Dezinfectează-ți mâinile înainte și după preluarea kit-ului.

02

PĂSTREAZĂ DISTANȚA
MIN. 1,5 m

POARTĂ MASCĂ
PÂNĂ LA

STARTUL FESTIV

DEZINFECTEAZĂ-ȚI
MÂINILE ÎNAINTE ȘI
DUPĂ COMPETIȚIE

Poartă masca de protecție în zona de start și zonele aglomerate, inclusiv la
startul festiv.

Păstrează distanța la preluarea kit-ului și ori de câte ori acest lucru este
posibil.

Dacă te simți rău în ziua competiției, atunci te rugăm să nu te prezinți la start
pentru siguranța celorlați participanți.

M Ă S U R I  P R E V E N I R E  C O V I D

INFORMAȚII COVID-19



CASCĂ CICLISM

KIT DE PARTICIPARE
TRICOUL TEHNIC AL
COMPETIȚIEI

BATON ENERGIZANT

03

BICICLETĂ 
(CURSIERĂ, MTB, TREKKING, FIXIE)

BIDON APĂ

NUMĂR COMPETIȚIE



T R A N S P O R T  B A G A J E

02

Vom asigura transportul unui singur rucsac pentru fiecare participant.

Recomandăm să nu îți lași lucruri de valoare în rucsac.

Fiecare rucsac va avea o etichetă cu numărul tău de participare. 

În KIT-UL DE PARTICIPARE vei găsi

un autocolant pentru transportul

rucsacului cu numărul tău de

competiție pe care te rugăm să-l

lipești de mânerul rucsacului în partea

superioară pentru a fi vizibil.
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01

04

03

TRANSPORTUL 
 RUCSACULUI este asigurat

exclusiv pe ruta Albota-Bâlea

Lac.

PRELUAREA RUCSACULUI de
către participant la punctul de

sosire BÂLEA LAC, între orele

13:00-15:30.

PREDAREA RUCSACULUI de
către participant la punctul de

întâlnire ALBOTA intre orele

9:00-10:30.

350

35
0

350



13:30 -15:00

14:15 -14:45
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10:00-18:00

08:30 -10:15

10:50

11:10

11:00

09:00 -10:30

10:40

14:45 -16:30

https://www.google.com/maps/place/Casa+Albastr%C4%83,+Pia%C8%9Ba+Mare+5,+Sibiu+550163/@45.7963644,24.1507152,20.46z/data=!4m5!3m4!1s0x474c67911952515f:0xe28dca8704cffe37!8m2!3d45.7963228!4d24.1508343
https://www.google.com/maps/place/Complex+Turistic+P%C4%83str%C4%83v%C4%83ria+Albota/@45.6972483,24.6104859,18.65z/data=!4m12!1m2!2m1!1sAlbota!3m8!1s0x0:0xfc91d8e5916be4c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.6977052!4d24.6112865!15sCgZBbGJvdGEiA4gBAVoIIgZhbGJvdGGSAQpyZXN0YXVyYW50mgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJEYUhCaFVHUkJFQUU


06

https://www.decathlon.ro/
https://goldnutrition.ro/
https://www.raiffeisen.ro/
http://t-challenge.ro/
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Preluare KIT 

Telecabina Bâlea Cascadă
Zona Stână



C

Regulamentul complet trebuie consultat pe site-ul t-challenge.ro sau îl găsești accesând acest link
Informațiile prezentate mai sus reprezintă doar un extras din regulamentul general. 
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http://t-challenge.ro/
https://t-challenge.ro/ro/rules-and-regulations/
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http://www.tusnad.com/ro/
https://www.castelnor.ro/
https://www.decathlon.ro/
http://mwfilms.ro/
https://albota.sobis.ro/
https://hotbikes.ro/
http://balealac.ro/en/home/
https://suzuki.ro/
https://ciclism.sibiu.ro/
https://optcycling.com/
https://www.facebook.com/focusphotosagency
https://ardealtv.ro/
https://www.eventya.net/
https://www.facebook.com/transfagarasanchallenge/
https://www.instagram.com/tchallenge.ro/
http://t-challenge.ro/
https://altopasta.ro/shop/
https://t-challenge.ro/
http://t-challenge.ro/
https://www.facebook.com/asociatiasafetybike/
https://www.raiffeisen.ro/
https://goldnutrition.ro/





