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BINE AI VENIT LA TRANSFĂGĂRĂȘAN CHALLENGE 2022
 

Ne bucurăm că ai spus DA celei de-a doua ediții Transfăgărășan Challenge 2022.Pentru a te ajuta, inspira și
motiva, am realizat această broșură 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. 
Mult succes cu antrenamentele și ne vedem la linia de START!

PROFILUL CURSEI
Distanță totală 

( Start festiv - Sosire )

1560 m
Diferență de altitudine

Ruta
Albota - Bâlea Lac

37 km
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B1 - vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani 
B2 - vârsta cuprinsă între 30 și 39 de ani 
B3 - vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani 
B4 - vârsta cuprinsă între 50 și 59 de ani 
B5 - vârsta de peste 60 de ani 

500
Participanți

CATEGORII PARTICIPANȚI

BĂRBAȚI FEMEI
F1 - vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani 
F2 - vârsta cuprinsă între 30 și 39 de ani 
F3 - vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani 
F4 - vârsta cuprinsă între 50 și 59 de ani 

PREMII
În cadrul competiției Transfăgărășan Challenge, vor fi premiate locurile 1, 2 și 3, pentru fiecare categorie de vârstă –
bărbați (B1, B2, B3, B4, B5) și femei (F1, F2, F3, F4). 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 medalie de participare creată de CERAMICA NOCRICH.

100,- Euro, tricou tehnic galben + Voucher de cumpărături din partea Decathlon Sibiu în valoare de 300 lei,
produse din partea Gold Nutrition, o medalie personalizată și o sticlă de vin spumant Astoria 

70,- Euro, tricou tehnic verde + Voucher la restaurantul Păstrăvăriei Albota în valoare de 200 lei, produse din
partea Gold Nutrition și o medalie personalizată 

50,- Euro, tricou tehnic roșu + Voucher la restaurantul Păstrăvăriei Albota în valoare de 100 lei, produse din
partea Gold Nutrition și o medalie personalizată 

QUEEN ȘI KING OF TRANSFĂGĂRĂȘAN
Prima concurentă și primul concurent, care vor trece linia de sosire, indiferent de categoria de vârstă, se vor bucura
de următoarele premii:

• Voucher la Castelnor Hotel & SPA care include o cameră dublă pentru 2 nopți, cu mic dejun.
• Voucher la restaurantul Păstrăvăriei Albota în valoare de 200 lei
• Tricoul alb cu buline roșii Queen/ King of Transfăgărășan Challenge 2022
• Trofeul competiției 2022

INFORMAȚII GENERALE



BICICLETĂ 

KIT
2022

LISTĂ ECHIPAMENT
Echipamentul obligatoriu de care ai nevoie pentru participarea la competiție, dar și câteva
dintre recomandările noastre:

(CURSIERĂ, MTB, TREKKING, FIXIE)
CASCĂ CICLISM
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ECHIPAMENT OBLIGATORIU

ECHIPAMENT RECOMANDAT

CURSIERĂ

MĂNUȘI

LUMINĂ DE ATENȚIONARE SPATE

JACHETĂ DE VÂNT

BATOANE DE CEREALE, FRUCTE USCATE, GELURI ENERGIZANTE

KIT DE PARTICIPARE

KIT-ul DE PARTICIPARE 
conține:

Număr competiție
Gel energizant GOLD NUTRITION
Polar DECATHLON personalizat 
Brățară competiție 2022
Etichetă rucsac

OCHELARI DE SOARE

SET BENZI ANTI-PANĂ CAUCIUC SAU SPRAY REPARARE PANĂ

ÎMBRĂCĂMINTE CONFORTABILĂ

ȘOSETE TERMICE

SUPRAÎNCĂLȚĂMINTE TERMICĂ (NEOPREN)
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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. 
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PASUL 1

Vino în zona de START, la microbuzul
Transfăgărășan Challenge unde îți vei putea

preda rucsacul intre orele 8:30-10:00. 

PASUL 2

Te rugăm să lipești brățara pe care o vei găsi
în KIT-UL de PARTICIPARE de mânerul

rucsacului, la vedere.

PASUL 3
Noi îți asigurăm 

TRANSPORTUL RUCSACULUI 
exclusiv pe ruta Albota-Bâlea Lac.

PASUL 4
Îți poți PRELUA RUCSACUL după terminarea
competiției la punctul de sosire BÂLEA LAC,

între orele 13:00-15:00.

TRANSPORT BAGAJE



04

3 IULIE 2022
Preluare KIT DE PARTICIPARE în baza declarației
de responsabilitate - Hotel MyContinental Sibiu,
Calea Dumbrăvii 2-4 din Sibiu, la cortul
TRANSFĂGĂRĂȘAN CHALLENGE

4 IULIE 2022

10:00-17:00

Preluare KIT DE PARTICIPARE în baza declarației
de responsabilitate - Albota, la cortul
TRANSFĂGĂRĂȘAN CHALLENGE

08:00-10:00

PROGRAMUL COMPETIȚIEI

Predare rucsac (opțional)08:30 -10:00

10:15

10:20

10:30

10:50

PASTA PARTY (* închidere și eliberarea
parcării T.C.S, vezi hartă pag. 7)13:00 -15:00*

14:00 -14:15

14:45 -16:30

Aliniere start festiv

Ședința de informare

START FESTIV

START TEHNIC (din mers - vezi hartă pag.6)

FESTIVITATEA DE PREMIERE

ESTE INTERZISĂ COBORÂREA CU BICICLETA SAU
CU ORICE ALT MIJLOC DE TRANSPORT DEOARECE
ÎN ACEST INTERVAL DE TIMP PROFESIONIȘTII DIN
CADRUL TURULUI CICLIST AL SIBIULUI VOR FI ÎN
URCARE SPRE BÂLEA LAC

Preluare KIT DE PARTICIPARE în baza declarației
de responsabilitate - din parcarea Albota20:00-21:00

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/Hotel+MyContinental/@45.7896995,24.1491966,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x442ec752dbcbf4b5?sa=X&ved=2ahUKEwjv6cyZq8b4AhVJ8rsIHRzVCnMQ_BJ6BAhgEAU
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


START

FESTIV
ALINIERE START

ARPASU DE SUS,
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HARTĂ ZONĂ START

COFFEE TO GO
ALBOTA

PARCARE 
PARTICIPANȚI

Teren 
fotbal

ACCES AUTO

TOALETE

Preluare 
KIT-uri

SERVICE 
Decathlon

BUS 
Bagaje

COMPLEX 
ALBOTA

ZONĂ RELAXARE
RAIFFEISEN

Cort GOLD
NUTRITION

2022
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FINISH

DJ 105P

Legendă

Traseu competiție
Traseu pre-race max. 30 km/h

Zonă aruncare peturi de apă
Punct hidratare Tusnad,

START TEHNIC 
520m

START FESTIV
588m

FINISH BÂLEA LAC
2037m

Punct de hidratare 
STÂNĂ

Punct de hidratare 
TELEGONDOLĂ 

BÂLEA CASCADÂ

DN 7C
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START TEHNIC

START FESTIV
Complex Albota

1

2



2022

PASTA PARTY

HARTĂ ZONĂ FINISH
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PARCARE 
T.C.S

TOALETE

Cabana 
Paltinu

Bâlea Lac

CURTEA DE ARGES,

PARCARE 
PUBLICĂ

ZONĂ PREMIERE



Siguranța ta și a celor din jur 
Verifică funcționalitatea bicicletei tale înainte de începerea competiției.
Decathlon pune la dispoziție un service în zona de start, acesta va fi disponibil gratuit între orele 08:30–10:00 în ziua
competiției, însă NU putem garanta rezolvarea eventualelor probleme.
Poartă în permanență casca de protecție în timpul desfășurării competiției, nepurtarea acesteia duce la descalificare.
Dacă ai o pană pe traseu, retrage-te pe marginea drumului, fără a încurca ceilalți concurenți.
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SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE

Asistență rutieră
Deschiderea traseului se va face de către o mașină de asistență Suzuki.
10 arbitrii moto vor acorda asistență și vor monitoriza cicliștii pe întreg traseul. 
Pe toată durata evenimentului vor fi disponibile două ambulanțe tip B2. 
Închiderea traseului se va face de către o mașină de asistență Suzuki.

Restricții de trafic Transfăgărăsan (DN 7C): 
De la ora 10:00 la ora 17:30 se va închide circulația prin tunelul rutier de la Bâlea Lac, DN 7C Transfăgărășan, km
115+926 – km 116 +808. 
Pe porțiunea Cârțișoara - Bâlea Lac, vor exista restricții de trafic între orele 11:00 - 17:00. 

Puncte de hidratare TUȘNAD & Waste zone
La start vor fi disponibile sticle de apă plată în zona Preluare KIT și la sosire, zona Bâlea Lac.
Pe traseu vor exista 2 puncte de hidratare cu apă Tușnad și băuturi izotonice GoldNutrition: Telecabina Bâlea
Cascadă și Zona Stână 
Pe traseu vor exista două zone pentru debarasarea peturilor, acestea vor fi pe o distanță de 200m după fiecare
punct de hidratare.
Aruncarea gunoaielor de-a lungul traseului sau distrugerea deliberată a mediului atrage descalificare.

Coborârea individuală de la Bâlea Lac:
După sosirea de la Bâlea Lac, ai posibilitatea de a coborî pe bicicletă până la ora 14:45.
Între 14:45 și 16:30, coborârea este interzisă, in acest interval de timp vor urca profesioniștii din cadrul Turul Ciclist al
Sibiului. 
Coborârea se face individual, fără niciun fel de asistență.

Alți participanți la trafic
Vor exista mașini din organizare care vor circula pe traseu. 
Deși am luat toate măsurile de siguranța, NU putem garanta că pe traseu nu vor apărea si alte autovehicule, acestea
putând circula de la proprietățile private aflate pe traseu.

Parcare Bâlea Lac: 
Parcarea la Bâlea Lac NU este asigurată.
În general, locurile de parcare sunt extrem de limitate, prin urmare NU recomandăm urcatul cu mașina.
Una din cele 2 parcări existente este rezervată 100% pentru Turul Ciclist al Sibiului. 

a. Urcarea cu telecabina de la Bâlea Cascadă
b. Urcarea în grupuri cu mașina ocupată 100%, și parcarea în zona stânii (aprox. 4km înainte de sosire)

       Alternativele sunt: 

Însoțitori / susținători: 
Recomandarea noastră este ca însoțitorii și susținătorii să plece spre Telecabina Balea Cascadă/Bâlea Lac până la ora
10:00.
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ARBITRII
Un arbitru principal în mașina de deschidere Suzuki
Printre cicliști se vor afla 7 comisari moto
Atât arbirtul principal cât și comisarii de traseu au dreptul să intervină oricând pentru buna desfășurare a
competiției, iar indicațiile acestora sunt obligatorii și trebuie respectate.

REGULAMENT

SANCȚIUNI
Lipsa căștii de protecție și numărul de competiție = DESCALIFICARE;
Scurtarea traseului = DESCALIFICARE;
Nerespectarea mediului încojurător = DESCALIFICARE;
Schimbarea numărului de concurs = DESCALIFICARE;
Nerespectarea regulilor de concurs = PENALIZARE sau DESCALIFICARE (decizia arbitrului);
Comportament nesportiv față de alți participanți, organizatori, public, alte persoane = DESCALIFICARE;
Folosirea mașinii pentru a împinge sau trage un concurent pentru a-l ajuta / preveni să avanseze = DESCALIFICARE;
Folosirea și prinderea de orice vehicul pentru deplasare = DESCALIFICARE;
Consumul de droguri sau orice alte substanțe ilegale = DESCALIFICARE;

Evenimentul este o competiție de ciclism în aer liber, o cățărare individuală pe un drum cu o lungime de
aproximativ 37 km, cu biciclete de tip cursieră. Sunt acceptate și biciclete de tip mountain bike, trekking și
fixie, dar acesta este în mod specific un eveniment cu biciclete de tip cursieră. Bicicletele electrice sau
hibride NU sunt permise în cursă. Pentru siguranța ta, drumul Transfăgărășan va fi restricționat special
pentru evenimentul din 4 iulie 2022, în timpul competiției Transfăgărășan Challenge și pentru etapa a 2-a din
cadrul Turului Ciclist al Sibiului.

CONSERVAREA NATURII
Transfăgărșanul străbate aria naturală protejată „Valea Bâlii”. Mulțumim participanților că apreciază peisajul
natural și contribuie la păstrarea acestuia fără a lăsa urme. Organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica
participanții care lasă gunoi de-a lungul rutelor și sau distrug deliberat mediul. Singurele două zone în care este
permisă aruncarea peturilor se află imediat după zonele de hidratare pe o distanță de 200m. Peturile vor fi
reciclate cu ajutorul partenerului nostru SOMA.

DECLARAȚIA DE RESPONSABILITATE
Declarația de responsabilitate trebuie completată și semnată de fiecare participant, iar pe baza acestei
declarații și a unui document de identitate se va face preluarea kit-ului. Descarcă declarația de
responsabilitate  aici.

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. 

https://t-challenge.ro/wp-content/uploads/2022/06/RO-Declaratie.pdf
https://t-challenge.ro/
https://t-challenge.ro/ro/rules-and-regulations/
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MULȚUMIM PARTENERILOR

CONTACT ORGANIZATORI
info@t-challenge.ro

+40 720 901 091

http://mwfilms.ro/
https://ciclism.sibiu.ro/
https://www.facebook.com/asociatiasafetybike/
https://www.digifm.ro/
https://www.decathlon.ro/
https://polycontact.ro/en/
https://www.raiffeisen.ro/
https://goldnutrition.ro/
https://www.castelnor.ro/
http://www.tusnad.com/
http://www.suzuki.ro/
https://albota.sobis.ro/
https://altopasta.ro/
https://www.lanco.ro/
https://optcycling.com/
https://www.facebook.com/transfagarasanchallenge/
https://www.instagram.com/tchallenge.ro/
http://t-challenge.ro/
https://t-challenge.ro/
http://t-challenge.ro/
https://www.mililitri.ro/
http://www.somasibiu.ro/


RIDE
WITH 

US
2022


