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Cupa DHS la ciclism, competiţie dedicată elevilor de gimnaziu, a ajuns la 

ediţia a VIII-a 

 
 

În cadrul fazei judeţene concurenţii trebuie să treacă prin doua probe, una teoretică şi una practică. 

Pentru început, vor da dovada că ştiu regulile de circulaţie, dar vor primi întrebări şi despre istoria 

bicicletei sau despre modelele de biciclete produse de compania organizatoare, DHS. Trecuţi de acest 

hop, la a doua probă se vor urca pe şa şi vor parcurge un traseu cu bicicleta în poligon, unde își vor 

arăta îndemânarea pe bicicletă. Elevii claselor V-VIII vor participa în echipe mixte de 4 persoane (2 

fete şi 2 băieţi), însoţiţi de un profesor coordonator. Toţi participanţii, elevi şi profesori, vor primi 

premii şi cadouri din partea organizatorilor, indiferent de rezultatele obţinute.  
 

Proiectul îşi propune să promoveze atât un mod de viaţă sănătos, prin mişcare, cât şi să ajute la 

prevenirea producerii de accidente de circulaţie în rândul elevilor, prin însuşirea corectă a regulilor de 

circulaţie şi prin respectarea lor. Pe termen lung, ţelul acestui tip de proiecte este creşterea numărului 

de cercuri şi cluburi de ciclism şi ciclo-turism pe lângă şcolile din România. 

 

„Cupa DHS a ajuns deja un eveniment, care a crescut de la an la an, iar asta o datorăm în primul 

rând implicării şi dorinţei copiilor de a face mişcare în aer liber. Partenerii noştri, cu care formăm o 

echipă excelentă, ne-au ajutat din primul moment cu mult entuziasm şi au înţeles importanţa 

promovării bicicletei în educaţia copiilor, ca modalitate alternativă de petrecere a timpului liber, în 

locul televizorului sau al calculatorului. Pentru viitor, ne propunem ca implicarea noastră în 

evenimente de ciclism şi de promovare a sportului pentru toţi să crească, iar succesul anual al Cupei 

DHS va constitui unul dintre pilonii acestei strategii. De altfel, acest concurs oferă tinerilor 

concurenţi şi o educaţie rutieră pentru mersul cu bicicleta. DHS – bicicleta preferată de peste două 

milioane de români.” – Gelu Fona, Manager Proiect - Eurosport DHS Romania. 

 

- Cupa DHS – singurul eveniment de acest gen din țară – este un concurs de îndemânare pe bicicletă și 

legislație rutieră în care sunt angrenați elevii și cadrele didactice. Este un eveniment organizat la nivel 

național în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Ministerul de Interne prin -  IGPR. 

Evenimentul a ajuns în anul 2017 la a VIII-a ediție, interesul crescut al elevilor și profesorilor pentru 

acest concurs reflectându-se printr-o participare din ce în ce mai numeroasă. Concursul este unul de tip 

caravană, echipa DHS organizând etapele județene ale competiției în principalele orașe și zone 

geografice ale țării. Etapa finală a competiției se va desfășura în Pitesti, unde sunt așteptați  un număr 

impresionant de vizitatori și o puternică mediatizare. 


