
REGULAMENT 
 

ROCICLETA JUNIOR este denumirea unui concurs interdisciplinar destinat elevilor de gimnaziu 

care stăpânesc bicicleta, atât sub asptect sportiv, cât şi ca sursă de inspiraţie literară.  

La concurs se pot înscrie 1-2 echipaje (format fiecare din câte 3 membri) din fiecare şcoală a 

municipiului Timişoara. 

 

Concursul are trei probe: 

  proba de legislaţie: completarea unui chestionar privind reguli de circulaţie pentru biciclişti 

  proba teoretică: conceperea şi tehnoredactarea unui articol de presă cu temă dată 

  proba sportivă: parcurgerea cronometrată a unui traseu pe bicicletă (la Liceul Grupul Şcolar de 

Industrie Alimentară) 

 

Obiectivele concursului sunt: 

  utilizarea bicicletei ca probă sportivă, dar şi ca mijloc de circulaţie 

  educarea spiritului de echipă 

  formarea deprinderilor de lider 

  utilizarea corectă a limbii române scrise 

  utilizarea performantă a calculatorului 

 

Punctaje: 

 maxim 20 puncte – proba de limba română 

 maxim 20 puncte – proba de calculator 

 maxim 20 puncte – proba de legislaţie 

 maxim 30 puncte – proba de ciclism 

 10 puncte din oficiu 

 

Regulament - Proba de legislaţie 

Se va completa un chestionar cu 9 întrebări, fiecare întrebare având 3 răspunsuri. Dintre cele 3 

răspunsuri posibile, sunt corecte 0, 1, 2 sau 3 răspunsuri. Fiecare întrebare la care s-a răspuns corect 

va primi 2 puncte. Se acordă 2 puncte din oficiu. Suma punctelor obţinute reprezintă punctajul 

probei de legislaţie. 

 

Regulament - Proba de ciclism 

Cel puţin 2 din cei 3 membri ai echipei trebuie să participe la proba de ciclism. Se va cronometra 

timpul fiecărui ciclist pe traseu. La acest timp se vor aduna câte 5 secunde pentru fiecare penalizare. 

Se consideră penalizare: ratarea unui jalon sau ieşirea de pe traseu. La sfârşit se calcula valoarea 

medie a celor 2 sau 3 timpi de concurs şi acesta va fi timpul echipei. Se vor clasifica echipele în 

ordinea descrescătoare a timpilor iar prima echipă (cu timpul cel mai bun) va primi 30 puncte, a 

doua 28 puncte, următoarea 26 puncte şi tot aşa. Aceste puncte reprezintă punctajul probei de 

ciclism. 

 

Regulament- Punctajul final 

Se vor aduna cele 10 puncte din oficiu cu punctele obţinute la proba de limba română, calculator, 

legislaţie şi ciclism. Suma punctelor reprezintă punctajul final. Se vor clasifica echipele în ordinea 

descrescătoare a punctelor obţinute. În caz de egalitate, echipa cu cele mai puţine penalizări la 

proba de ciclism este câştigătoare; dacă nici astfel nu se obţine departajarea, echipa cu timpul real 

de parcurs cel mai mic este câştigătoare; dacă nici astfel nu se obţine departajarea, echipa cu cel mai 

bun punctaj la proba de calculator este câştigătoare. 


