
 

 

ROCAA MTB LIPOVA 2019 

Ediția a V a 

 

PREZENTAREA COMPETIȚIEI -  SCURT  REZUMAT   

Anul 2019 aduce cea de-a  cincea ediție a competiției ROCAA MTB LIPOVA, în data de 

13.04.2019, în localitatea Lipova, jud. Arad.  

În cadrul edițiilor din anii trecuți au luat parte la competiție un număr constant de aproximativ 264 de 

concurenți/ediție,   atât din județul Arad, Timiș, Caransebeș, Bihor, Mehedinți, Hunedoara dar și din 

străinătate, din țări precum  Franța, Ungaria sau Serbia. 

Filmul - rezumat al competițiilor din anii trecuți , poate fi urmărit la următorul link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rbvVctF0ecg 

 

PREZENTARE, TRASEU  ŞI  REGULAMENT - ROCAA  MTB, EDIŢIA  2019 

Ca de fiecare dată, traseul este unul pitoresc, pe dealurile Lipovei, Șiștarovățului, la începutul 

primăverii,  unde peisajele naturii renasc pentru a oferi amintiri de neuitat.  

La fel ca și anul trecut, la ultima ediție,  plecarea se va face din parcarea aflată în Băile Lipova.  

Traseul este unul clasic, de mountain bike, de dificultate medie, cu 6 urcări accesibile oricărui 

participant și 4 coborâri principale, traseul  fiind puțin modificat anul acesta, ajungând la distanța totală de 46 

km desfășurați în prima parte pe un teren argilos, continuat cu macadam și sosirea pe asfalt pe ultimii 2 km,  

diferența de nivel fiind de 505m.  

În preambulul competiției se va desfășura ședința tehnică aferentă cursei, începând cu ora 10:00, 

iar startul competiției se va da la ora 10:30. 

Concursul va avea parte de o cronometrare electronică, premii și multă distracție.  

Traseul competiției va fi marcat ca și anul trecut cu panglici specifice, indicatoare iar pe zonele 

periculoase vor fi semnalizări specifice, pentru a preîntâmpina posibilele accidentări. 

Participanții trebuie să aibă cunoștințe minime de MTB, iar cei sub 18 ani pentru a putea participa la 

competiție, părinții sau tutorele lor, în unele cazuri, vor completa o fișă de  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rbvVctF0ecg


 
responsabilitate, de asemenea ceilalți participanți vor completa o declarație pe propria răspundere, deoarece 

oricât de precauți am fi, există cazuri când se pot întampla accidentări. 

Înscrierile și toate informațiile necesare , formulare de înscriere, declarații pe propria răspundere, 

detalii despre taxa de înscriere pot fi găsite pe pagina de facebook a evenimentului ROCAA MTB LIPOVA: 

https://www.facebook.com/events/ 

Google plus: https://plus.google.com/u/0/103167903377037821317 

 

Înscrierile se fac online: http://www.123formbuilder.com/form-3336565/ROCAA-MTB-LIPOVA-

EDITIA-A-IV-A-2019, dar și în ziua competiției între orele 8:30-10:00. 

Cei înscriși online vor primi pachetul de Start ce va cuprinde pe lângă clasicele produse asigurate,  

și un tricou personalizat cu competiția organizată. 

TRASEU: https://www.bikemap.net/en/r/4300072/ 

VARIANTA NR. 1 A TRASEULUI 
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VARIANTA  A  DOUA  A  TRASEULUI ( DE REZERVĂ),  

ÎN LUNGIME DE 38.55KM, 763HM 

 



 
 

 

 

 

 

SPONOSRI  ȘI  PARTENERI  ROCAA  MTB  LIPOVA 2019 – EDIȚIA 5 

 

 


