ANEXA 1
PROBA SCRISÃ

1. Enumeraţi minim patru organizatori ai concursului ,,CUPA DHS”
- Eurosport DHS Deva, Carrefour Romania, Ministerul Educaţiei Naţionale, Federaţia Românã Sportul Pentru
Toţi , Consiliul Judeţean Hunedoara, Ministerul Afacerilor Interne IGPR, C.S. Silver Fox Deva.
2. Care sunt brand-urile de biciclete pe care le comercializeazã Eurosport DHS? DHS, Devron, Kreativ, Venture, Primas, Corwin.
3. Care sunt echipamentele de protecţie recomandate bicicliştilor?
- Genunchiere, cotiere, cascã, armuri.
4. Care este maximul de viteze pe care le poate avea o bicicletã Mountain Bike? 30.
5. Din ce material sunt fãcute cele mai uşoare cadre?
- Din fibrã de carbon.
6. Ce articole/accesorii sunt necesare pentru a putea circula în siguranţã pe drumurile publice? Vestã fosforescentã, sistem de iluminat, echipamente de protecţie.
7. Care sunt piesele conţinute de o roatã de bicicletã?
- Butuc, jantã, bandã de jantã spite, capete de spiţe, camerã, cauciuc.
8. Care este vârsta minimã pentru a putea folosi bicicleta pe drumurile deschise circulaţiei publice?
- 14 ani.
9. Câte roţi ajutãtoare se gãsesc la o bicicletã de copil?
- Douã.
10. Care este partea componentã a bicicletei care permite schimbarea direcţiei? Ghidonul.
11. La ce foloseşte suspensia unei furci?
- La amortizarea şocurilor cauzate de drum.
12. Cum se numesc piesele reflectoare ataşate de spiţe sau de suportul de şa? Ochi de pisicã.

13. Cum trebuie urcatã o pantã?
- Cu foile pinionului cele mai mari şi cu cele ale foii pedaliere cât mai mici.
14. Care este cel mai cunoscut concurs de ciclism din lume? Turul Franţei.
15. Ce înseamnã balansarea în plan vertical a brațului drept al unui biciclist? Biciclistul intenționeazã sã se opreascã
16. Care este modul corect de traversare a drumului public pentru utilizatorii de biciclete? Pe trecerile destinate pietonilor, deplasându-se pe lângã bicicletã.
17. Care este documentul pe care conducãtorul bicicletei este obligat sã-l aibã asupra sa, atunci
când circulã pe drumurile publice?
- Cartea de identitate.
18. Este permisã circulaţia bicicletelor pe trotuare?
- Da, doar dacã pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate bicicliştilor.
19. Pe ce parte a drumului este corect sã circule biciclistul? Pe partea dreaptã.
20. Pe ce parte este corectã depãşirea biciclistului?
- Pe partea stângã.
21. Când şi de cine a fost inventatã prima bicicletã?
- Prima bicicletã a fost inventatã în 1817 de cãtre baronul neamţ Van Drais.
22. Cum se numește compania din grupul DHS care comercializeazã piese și accesorii de biciclete și
care este site-ul sãu ?
- S.C. DHS Bike Parts SRL si site-ul www.dhsbikeparts.ro .
23. Care este sloganul companiei Carrefour Romania si care este site-ul acesteia?
- Pentru o viațã mai bunã. Si site-ul: www.carrefour.ro
24. Regulile de circulaţie pe drumurile publice pentru biciclişti sunt aceleaşi cu cele valabile pentru
conducatorii auto?
- Da.
25. Este recomandatã circulaţia cu bicicleta pe autostrazi, dacã nu sunt folosite elementele de protecţie
specifice (cascã, genunchere, cotiere)?
- Nu.
26. Este obligatorie oprirea bicicletei la semnalul poliţistului rutier?
- Da.

27. Ce tipuri de schimbãtoare existã?
- Schimbãtoare pentru pinioane; schimbãtoare pentru foi; schimbatoare manuale si electronice
28. Ce este o bicicletã BMX?
- BMX este o bicicletã cu roţi mici de 20”, fãcutã special pentru tot felul de acrobaţii. Acest tip de bicicletã nu
intrã în seria MTB.
29. Care este tipul de bicicletã cea mai uşoarã şi rapidã? Cursiera.
30. Care este cea mai mare expoziţie de biciclete din Europa? Eurobike (Germania).
31. Care este ţara cu cea mai mare utilizare a bicicletei?
Olanda.

-

32. Unde şi când a luat fiinţã brand-ul DHS?
- La Petroşani în 1999.
33. Care este motto-ul Eurosport DHS Deva?
- Viaţa în mişcare!
34. Este permisã circulaţia pe bicicletã a douã persoane?
- Da, numai dacã se transportã un copil mai mic de şapte ani şi bicicleta are montat un suport special / scaun.
35. Cum se numeşte gama premium, a producãtorului de biciclete Eurosport DHS? Devron.
36. Care este diametrul minim al roţilor bicicletei obligatorie la CUPA DHS?
- 24 inch.

37. Care este semnificația indicatorului? Drum îngustat pe partea dreapta
38. Care este semnificația indicatorului din imagine?
- "Pistã pentru biciclete"
39. Avertizarea sonorã trebuie folositã:
- Pentru a evita un pericol imediat.
40. Gravitatea unei hemoragii întâmpinatã în urma unei accidentãri, se stabilește în funcție de :
- Cantitatea de sânge care se pierde.

41. Aveți voie sã treceți cu bicicleta pe culoarea roșie a semaforului?
- Nu
42. Biciclistul care circulã în fața dumneavoastrã, ridicã brațul stâng la orizontalã (paralel cu solul). Ce
semnificã?
- Intenția acestuia de a schimba direcția de mers spre stânga
43. Conduceți bicicleta pe un drum cu prioritate și vã apropiați de o intersecție prevazutã cu
marcaje pentru pietoni. Aveți obligația de a opri?
- Da, în cazul în care pe trecerea marcatã sunt angajați pietoni în traversare.

44. Cu ce se ocupã Eurosport DHS şi care este site-ul sãu?
- produce și comercializeazã biciclete, comercializeazã piese și accesorii pentru biciclete; site-ul este
www.dhsbike.ro
45. Care sunt cele trei mari proiecte organizate de Eurosport DHS
- Cupa DHS, DHS Corvin MTB, Vizita de studiu în Olanda
46. Ȋn ce an a avut loc prima ediție a CUPEI DHS ?
- 2010.
47. Care este clasificarea bicicletelor, în funcţie de utilizarea lor?
MTB, Cross – Fitness, Trekking, City, Urban, Junior, Copii, Electrice
48. Care sunt cele douã mari concursuri organizate de DHS? CUPA DHS, DHS Corvin MTB.
49.Ȋn care dintre localitãţile urmãtoare sunt magazine Eurosport DHS?
Deva, Bucureşti, Cluj, Timişoara, Sibiu.
50.Care sunt cele mai cunoscute tipuri de biciclete?
 bicicleta de oras, bicicleta Trekking, bicicleta de sosea, bicicleta Mountain Bike, bicicleta BMX
51. De ce trebuie să ţineţi cont, ca să vă fie comod, atunci când vă doriţi să achiziţionaţi o bicicletă ? Scrieţi
şi ordinea corectă!
Unde va fi folosită bicicleta - destinaţia - De înăltimea utilizatorului

