
Avand in vedere situatia generata de pandemia COVID-19, in perioada 1 

martie – 30 aprilie 2022, se va desfasura sesiunea de primavara a celui  

de-al 5-lea sezon de brevete populare GFR 050/075/100/150, intr-un format 

adaptat acestei situatii, respectiv cu respectarea urmatoarelor reguli: 

✔ cele 4 brevete pot fi parcurse oricand in perioada 1 martie – 30 aprilie 

2022; 

✔ evenimentul se va desfasura fara contact intre organizatori si 

participanti, documentele necesare participarii urmand sa fie transmise 

intre cele doua parti doar online; 

✔ fiecare participant va pleca spre traseu direct de acasa, oprindu-se la 

punctul de control de start pentru punctarea trecerii prin acesta (Arcul de 

Triumf) prin realizarea unei fotografii cu bicicleta personala si ceasul de 

la intrarea in parc (recomandam trimiterea unui SMS sau mesaj pe 

whatsapp catre numarul de telefon 0726.92.32.22, prezicand numarul de 

participare, numele, brevetul ce urmeaza a fi parcurs si ora de start); 

✔ evidentierea trecerii prin punctele de control prevazute pe fiecare 

traseu se va realiza pe cat posibil doar prin realizarea de fotografii, 

notandu-se pe brevet-card ora sosirii in respectivul punct de control; 

✔ parcurgerea traseului se va realiza individual sau cel mult in grup de 

maximum 10 persoane, cu luarea masurilor de protectie, solicitate de 

catre autoritati la momentul parcurgerii acestuia; 

✔ toti participantii vor primi brevet-cardul pe email, urmand ca acesta sa 

fie printat pentru a fi completat manual sau poate fi completat electronic 

si transmis organizatorului; 

✔ pe cat posibil, se recomanda inregistrarea traseului printr-o aplicatie 

dedicata (ex. Strava), urmand ca link-ul cu activitatea sa fie transmis in 

emailul cu fotografiile din punctele de control si cu brevet-cardul 

completat (fotografie sau fiesierul electronic); 

✔ emailul cu dovada parcurgerii brevetelor populare trebuie trimis 

organizatorului pana cel tarziu in data de 15 mai 2022, eventual si cu 

solicitarea achizitionarii medaliei de SUPER GRandonneur 2022 si 

confirmarea platii pentru aceasta, in situatia in care ati parcurs si 

brevetele populare clasice de 50, 75, 100 si 150 km. Daca parcurgeti 

toate traseele, puteti trimite un singur email la finalizarea celor 4 brevete. 


