
 
 

 

 

 

 
 

 

 
CUPA PRIMAVERII 

11 Aprilie 2021 
 

Patinoarul "VÁKÁR LAJOS" Strada 
Nicolae Bălcescu 11, Miercurea Ciuc 

1.INFORMAŢII GENERALE 
Cea de-a III-a editie a Competiției „Cupa Primaverii” se desfasoara in conformitate cu Statutul FR Patinaj, 
Regulamentul intern pentru Recreational 
 
Organizator 
 

ASOCIATIA MUNICIPALA DE PATINAJ BUCURESTI 
E-mail: asociatiamunicipala.patinaj@gmail.com 
Phone: + 40 (723) 545 564 

Nivelul competitiei Cupa Primaverii este o competitie interna 
 

 
2.DATE TEHNICE 
Locul de desfasurare Patinoarul "VÁKÁR LAJOS" Strada Nicolae Bălcescu 11, Miercurea Ciuc 

Patinoarul este acoperit, cu dimensiunea de 30m x 60m. 
 

Data competitiei 11 Aprilie 2021 
 
 
3. INSCRIERI 
Deadline final Vineri 26 Martie 2021  

Inscrierea sportivilor 
 

La competiție sunt invitate toate cluburile care sunt afiliate la Federația Romana de 
Patinaj. Înscrierile pentru toate categoriile vor fi acceptate de la cluburile membre FRP.  
Formularele pot fi descarcate de pe site-ul FRP. Toate formularele trebuie trimise la 
adresa de e-mail: asociatiamunicipala.patinaj@gmail.com 
Formularele de participare vor fi insotite de confirmarea platii pentru cei inscrisi.  
 

Taxa participare 
 
 

 200 RON pentru sportivii care participa la o categorie   
 300 RON pentru sportivii care se inscriu la doua categorii diferite 
 Plata se confirma pana la data de 26.03.2021 cu Ordin de Plata pe adresa de e-mail 

AMPB.  

mailto:asociatiamunicipala.patinaj@gmail.com
mailto:asociatiamunicipala.patinaj@gmail.com


Ordinul de plata va contine la detalii: numele Clubului si numarul de sportivi. 
Acesta va fi insotit de formularul de inscriere nominal 

      Plata se face prin transfer bancar catre: 
              ASOCIATIA MUNICIPALA DE PATINAJ BUCURESTI 
              Sediul: Bucuresti sectorul 3; Str.Gheorghe Patrascu nr.21 
              Nr.Reg.Com./an: 13/16.02.2012; C.I.F.: 29876298 
              Banca: GARANTI BANK 
              Cont: RO05 UGBI 0000 0120 4956 7RON 

 NU se poate face plata in  numerar la acreditare. 
 
           

Anulare participare  Pentru Sportivii inscrisi in concurs si care la data acestuia nu se prezinta pe motiv 
medical, taxa de participare se returneza doar pe baza de adeverinta medicala. 

 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu returna cluburilor plata pentru sportivii 
care sunt inscrisi in competitie dar care nu se prezinta la concurs. 

 Daca din motive independente de organizator, competitia se anuleaza, toate 
taxele de inscriere vor fi restituite cluburilor. 

 
4. Cheltuieli de cazare, masa și cheltuieli de călătorie 
Cheltuieli arbitrii si juriul 
tehnic 

Organizatorul va acoperi cheltuielile de cazare cu pensiune completă numai pentru 
arbitrii confirmati, controlorii tehnici și specialiștii tehnici, operatorii de date și redare 
in perioada 11 aprilie 2021. Organizatorul nu va acoperi nicio cheltuială pentru 
concurenți, team leaderi, antrenori 

4. MUZICA 

Fiecare concurent trebuie să trimita la data inscrierii (nu mai tarziu de 26.03.2021) un fisier cu muzica programului 
său pe email la  asociatiamunicipala.patinaj@gmail.com . Muzica va fi reprodusă in format MP3/MP4 si nu trebuie sa 
depaseasca 10MB. Se pot trimite mai multe emailuri sau se poate folosi programul de wetransfer. Fiecare fisier 
muzical va fi denumit astfel: categorie_nume sportiv (Ex: Copii_Ionescu Manuela). Nu se accepta muzica predata in 
ziua concursului 

 
5. RESPONSABILITATE 

Toți participanții acționează pe propria lor responsabilitate. Organizatorul va oferi ajutor medical de urgență în timpul 
competiției. 

 
6. SOSIREA PARTICIPANȚILOR / ECHIPELOR 

Patinoarul "VÁKÁR LAJOS" Strada Nicolae Bălcescu 11, Miercurea Ciuc 530003, Romania. 

TRANSFERURI: Fiecare membru și club isi asigura transportul pe cont propriu. 

 

7. ACREDITARE 

Acreditarea va începe sambata 11 Aprilie 2021 ora 07:00 in incinta patinoarului la momentul triajului epidemiologic si 
consta in verificarea pentru fiecare grupa programata a urmatoarelor documente: 
- Declaratie pe proprie raspundere SARS-COV (atasat). Declaratia va fi prezentata atat de sportivi cat si de 
antrenori / staff tehnic. Pentru sportivii minori declaratia va fi semnata de parinte sau reprezentantul clubului 
- Se acrediteaza doar grupa / grupele care intra in concurs, separat, pentru fiecare sportiv in parte. Nu se fac 
acreditari pentru toti sportivii o data. 
 
8. TRAGEREA LA SORTI 

Tragerea la sorți va avea loc electronic sambata, 03 Aprilie 2021 pentru toate categoriile. Orarul detaliat va fi publicat 
pe site-ul FRP joi, 08 Aprilie 2021, dupa ora 18:00. 

 
 
9. PREMII 

Organizatorul oferă diplome pentru toți concurenții după eveniment. Cei mai buni trei patinatori din fiecare categorie 
vor fi premiați cu medalii. 
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10. CATEGORII 

Categorie Varsta Nivel Durata program 

Recreational A  Nascut dupa 01.07.2014 Basic 2 minutes, +/- 10 sec 

Recreational B   01.07.2012- 30.06.2014 Basic 2 minutes, +/- 10 sec 

Recreational C   01.07.2010 – 30.06.2012 Basic sau Advance 2 minutes, +/- 10 sec 

Recreational D  01.07.2007 – 30.06.2010 Basic sau Advance 2 minutes 30 sec, +/- 10 sec 

Recreational E   01.07.2005 - 30.06.2007 Basic sau Advance 2 minutes 30 sec, +/- 10 sec 

Recreational F   01.07.2002 - 30.06.2005 Basic sau Advance 2 minutes 30 sec, +/- 10 sec 

Adult A   01.07.1995 - 30.06.2002 Basic sau Advance 2 minutes 30 sec, +/- 10 sec 

Adult B    01.07.1985 - 30.06.1995 Basic sau Advance 2 minutes 30 sec, +/- 10 sec 

Adult C   Inainte de 30.06.1985 Basic sau Advance 2 minutes 30 sec, +/- 10 sec 

 
Cerințe pentru toate grupele de vârstă: 
Programele pot fi interpretative. Diferite instrumente și accesorii portabile sau staționare - de exemplu: pălărie, baston, 
șal - sunt permise în timpul programului, dacă nu deranjează sportivul. 
 
Muzica poate fi chiar vocală, dar cu versuri adecvate. 
Depășirea limitei muzicii este urmată de o deducere de 1 punct pentru fiecare 5 sec. 
Eșec / cazatura: penalizare de 0,5 puncte 
 
Recreational copii si adulti  
Categorii avansati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un concurent în cadrul acestei categorii trebuie să efectueze un program bine 
echilibrat, care poate conține:  
1) Maxim 4 sărituri pentru fete și băieți, dintre care una trebuie să fie de tip Axel. 
Pot exista până la două (2) combinații sau secvențe de sarituri. Combinația de 
sarituri poate conține doar două (2) sarituri. O secvență de sărituri constă din 2 
(două) sarituri cu orice număr de rotații, începând cu orice saritura, urmată imediat 
de saritura de tip Axel cu un pas direct din curba de aterizare a primei sarituri la 
curba de desprindere a sariturii Axel. Sariturile triple nu sunt permise. 
2) Trebuie să existe maximum două (2) piruete de natură diferita (prescurtare), 
dintre care una trebuie să fie o combinație de piruete cu sau fără schimbare de 
picior (minimum șase (6) rotații în total) și o pirueta fără schimbare de poziție și cu 
sau fără schimbare de picior (minimum șase (6) rotații în total). Intrarea prin saritura 
este permisă.  
3) Un maximum de (1) secvență coregrafică (ChSq) care trebuie să includă o 
varietate de pași și 2 (două) poziții în spirală de cel puțin (3) secunde fiecare. O 
secvență coregrafică constă în orice fel de mișcări precum pași, intoarceri, spirale, 
arabescuri, „spread eagles”, Ina Bauers, mișcări de rotire, etc.. Secvența începe cu 
prima mișcare și se încheie cu ultimul element al patinatorului. Tiparul nu este 
restricționat, dar trebuie să utilizeze jumătate din suprafața de gheață. O secvență 
coregrafică are o valoare de bază fixa și va fi evaluată de arbitrii doar în GOE. Prima 
încercare vizibilă de a executa o secvență coregrafică va fi luata in calcul la scorul 
tehnic.  
Factor: Punctele tehnice evaluate pentru cele trei componente ale programului 
(abilități de patinaj, performanță/execuție, interpretare) se multiplica cu un factor 
de 1,6 
Explicații la niveluri: 
Pentru categoria de recreere și adulți avansați, toate elementele care sunt supuse 
nivelurilor, vor fi numărate numai funcțiile până la Level 2. 
Orice caracteristici suplimentare nu vor fi luate în considerare pentru cerințele de 
nivel și vor fi ignorate de juriul tehnic.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Recreational copii si adulti 
categoria Basic   
 
 
 
 
 
 

Un concurent în cadrul acestei categorii trebuie să efectueze un program bine 
echilibrat, care poate conține: 
a. Un maxim de patru (4) sarituri. Sunt permise doar sarituri simple, saritura AXEL nu 
este permisa, nu pot fi incluse sarituri duble sau triple. Pot exista până la două (2) 
combinații de sarituri. Combinația de sarituri poate conține doar două (2) sarituri. 
Orice saritura nu poate fi executata mai mult de două ori în total.  
b. Trebuie să existe maximum două (2) piruete de natură diferită (prescurtare) cu 
schimbare de picior (minim 2 rotații pe poziție, minimum 6 rotații în total) sau fără 
schimbare de picior minim de șase (6) rotații în total). Pirueta combinata este 
permisă. Nu este permisă intrarea prin saritura. 
c. Un maximum de (1) secvență coregrafică (ChSq) care trebuie să includă o 
varietate de pași și 2 (două) poziții în spirală de cel puțin (3) secunde fiecare. O 
secvență coregrafică constă în orice fel de mișcări precum pași, intoarceri, spirale, 
arabescuri, „spread eagles”, Ina Bauers, mișcări de rotire, etc 
 
CALCULAREA REZULTATELOR: Toate rezultatele vor fi calculate în noul Sistem de 
evaluare al ISU. Pentru rezultate și orice informații suplimentare puteți accesa 
www.frponline.ro. 
 

 

PROGRAM PRELIMINAR 
 

Orele de program vor fi afisate dupa tragerea la sorti 
 

SAMBATA                   
03.04.2021 

Tragere la sorti electronica Toate categoriile 

DUMINICA                                   
11.04.2021 

Competition (08:00 - 12:00)  Recreational & Adult Category  

http://www.frponline.ro/


 
 

MASURI SPECIALE SANITARE  
Condiţii generale pentru organizarea de competiţii în spaţii închise 

 
Prezenta competitie se desfasoara in conformitate cu Ordinul MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI Nr. 1.219 din 22 
septembrie 2020 si Ordinul MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.634 din 23 septembrie 2020 privind aprobarea regulamentelor 
privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în 
aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și 
în aer liber din România, în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise, respectiv desfășurării activităților de 
pregătire fizică în săli de fitness și aerobic. 
 
    1. Măsuri cu caracter general  
    - A.M.P.B. poate modifica regulamentul sportiv pentru a include reglementări clare cu privire la eventualitatea în care o 
competitia nu se poate desfăşura/reprograma din cauza apariţiei cazurilor sau focarelor de COVID-19 
    - A.M.P.B.  asigură o persoană de contact responsabilă cu organizarea şi coordonarea aplicării protocoalelor stabilite in 
persoana dlui Cornel Gheorghe. 
    - Vor participa la organizarea şi desfăşurarea competiţiei doar persoanele a căror prezenţă este absolut necesară, 
pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuşi unui potenţial risc de infectare. 
    - Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă pe parcursul 
întregii competiţii sportive. 
    - Personalul patinoarului va efectua in colaborare cu medicul structurii sportive organizatoare triaj epidemiologic la 
intrarea in patinoar. 
 
    2. Măsuri pentru organizatorii evenimentului sportiv 
    a) În pregătirea evenimentului: 
    - A.M.P.B. va asigura echipamentul de protecţie (mască respiratorie) pentru întreg personalul implicat în organizarea 
competiţiei; 
    - Patinoarul va asigura măsura de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la intrarea în spaţiul 
destinat evenimentului pentru toţi participanţii; 
    - Patinoarul va asigura atenţionarea în toate spaţiile folosite de competitori prin anunţuri scrise/postere informative 
plasate la loc vizibil privind regulile de igienă a mâinilor şi igiena respiratorie, practicarea responsabilităţii sociale prin 
distanţarea socială şi monitorizarea propriei stări de sănătate; 
    - la locul organizării evenimentului sportiv, personalul medical efectuează termometrizarea digitală a persoanelor 
implicate în desfăşurarea competiţiei (sportivi, arbitri, antrenori, voluntari etc.). În cazul înregistrării unei temperaturi 
peste 37,3°C, se repetă termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menţine, persoana în 
cauză va fi izolată de restul grupului şi va fi informat medicul coordonator al competiţiei respective; 
     - Patinoarul asigura dezinfecţia periodica a vestiarelor, grupurilor sanitare, a elementelor folosite de mai multe 
persoane (de exemplu, mânerele uşilor, balustradele, recepţia, podelele etc.) cu produse biocide avizate/autorizate în 
acest scop; 
    - Patinoarul  asigura amplasarea în grupul sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu dezinfectant, precum şi a 
prosoapelor igienice de unică folosinţă (din hârtie); 
    - pentru uscarea mâinilor se vor folosi şerveţele de hârtie; 
    - Patinoarul  asigura dezinfecţia periodică a grupurilor sanitare cu produse biocide avizate/autorizate. 
 
    b) În timpul evenimentului: 
    - este stric interzis accesului spectatorilor la competiţii pe perioada epidemiei de COVID-19; 
    - toţi participanţii (sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanţi ai presei etc.) vor fi supuşi unui triaj 
epidemiologic şi trecuţi pe o listă nominală, pentru a facilita o eventuală anchetă epidemiologică; 
   - toti participantii vor avea asupra lor si vor prezenta la acreditare (intrarea in patinoar) o declaratie de proprie 
raspundere privind starea de sanatate personala SARS-COV2 
    - serviciul de prim ajutor şi alte servicii medicale, inclusiv triajul epidemiologic al competitorilor, vor fi efectuate de 
către personal calificat; 
     
 
 



    3. Măsuri pentru participanţii la eveniment 
    a) Înainte de eveniment 
    Toţi participanţii (sportivi, voluntari, oficiali etc.) trebuie să îşi monitorizeze starea de sănătate şi să respecte cu 
stricteţe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena mâinilor, distanţarea socială, evitarea 
atingerii ochilor, nasului şi a gurii, respectarea igienei respiratorii şi respectarea recomandărilor de a rămâne acasă şi de a 
solicita asistenţă medicală, dacă există simptome specifice bolii. 
    Sosirea participanţilor în locaţia unde va avea loc competiţia sportivă trebuie să se facă astfel: 
    - transportul  către locaţia unde va avea loc competiţia sportivă se va face cu autobuze/microbuze proprii sau rezervate 
în acest scop şi folosite exclusiv pentru participanţi sau cu maşina individuală. Se vor respecta reglementările Ordinului 
ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii nr. 
1.082/97/1.112/2020 privind măsuri şi reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea 
răspândirii COVID-19 (anexa nr. 2 "Măsuri şi reguli care se impun a fi implementate pentru derularea operaţiunilor de 
transport rutier de persoane, transport rutier de mărfuri, transport în regim de taxi, transport în regim de închiriere cu 
şofer şi transport alternativ, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19"); 
    - pentru transportul intraurban este recomandată sosirea individuală a participanţilor cu maşina personală sau cu 
autocarul/microbuzul închiriat în regim de uz exclusiv; 
    - este recomandat ca participanţii să ajungă la momente diferite la locul de desfăşurare a competiţiei, pentru a evita 
aglomerarea de persoane în anumite puncte. 
    - în cazul în care participanţii la competiţie sunt obligaţi să călătorească în afara localităţii unde locuiesc, cazarea lor se 
va face respectând Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii nr. 
1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea 
desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă (anexa nr. 3 
"Recomandări privind funcţionarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare"). 
  
   b) În timpul derulării şi după derularea evenimentului 
    - participanţii trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică folosinţă, în caz de tuse 
sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă şi alte articole personale între competitori, 
evitarea contactului fizic - strângeri de mână, îmbrăţişări la sfârşitul evenimentului). 
    - participantii vor intra in patinoar doar la ora indicata (nominal) pentru fiecare sportiv in parte. 
    - in incinta patinoarului vor avea voie doar sportivii si antrenorul care ii insoteste 
    - părăsirea spaţiului unde s-a desfăşurat competiţia trebuie să se facă în mod ordonat, cu evitarea aglomeraţiei, imediat 
dupa terminarea programului individual. 
   
  c) Măsuri care trebuie respectate de reprezentanţii presei 
    - Toţi reprezentanţii presei care asistă la competiţie trebuie să declare că sunt de acord să respecte normele de igienă, 
să se supună examenelor medicale şi să respecte distanţa socială de cel puţin 2 m. 
 
Condiţii specifice sporturilor individuale practicate în spaţii închise pentru organizarea de competiţii 
    1. Accesul in patinoar 
    Patinoarul va fi prevăzut la intrare cu covoraş cu dezinfectant pentru încălţări, precum şi soluţie dezinfectantă pentru 
mâini.  Nu este permis accesul spectatorilor în patinoar. 
 
    2. Înaintea competiţiei 
    Sportivii, stafful tehnic, persoanele desemnate de către structura sportivă care organizează competiţia şi personalul 
auxiliar vor ajunge la patinoar la ore diferite in conformitate cu agenda competitiei, pentru a evita aglomeraţia. 
    Sportivii se vor prezenta la patinoar deja echipaţi. Fiecare sportiv/oficial de echipă va veni la patinoar cu rucsac propriu, 
pentru depozitarea echipamentului/materialelor necesare. 
    Se vor evita formele tradiţionale de salut înainte şi după desfăşurarea meciului, care presupun strângerea mâinilor între 
sportivi, antrenori, arbitri etc. 
    3. În timpul competiţiei 
    Este permisă organizarea de competiţii doar pentru probele de simplu. La intrarea pe gheata se vor folosi toate cele 3 
intrari pe patinoar pentru a evita pe cat posibil interactiunea intre sportivi. Sportivii isi vor da masca jos, doar pe perioada 
in care sunt fizic pe suprafata de gheata pentru incalzire sau concurs. 
    4. După competiţie 
    Părăsirea suprafetei de gheata si a vestiarului se va face în mod ordonat, pentru a evita aglomeraţia. La ieşirea din 
patinoar se vor dezinfecta din nou mâinile cu soluţia din recipientele aflate la iesirea din patinoar. 
 



MOD DE DESFASURARE A COMPETITIEI 
 
Avand in vedere demersurile care trebuie facute in aceasta perioada dificila cat si conditiile de organizare in conditii de 
securitate data fiind starea de fapt SARS-COV2, avem rugamintea de a va insusi si a respecta in totalitate urmatoarele 
cerinte: 

- Respectarea datei limita a inscrierilor 26.03.2021 
- Plata se efectueaza numai prin transfer bancar pana cel tarziu 26.03.2021 
- Plata insotita de tabel nominal cu sportivii pentru care s-a efectuat, se transmite pana la data limita a inscrierilor 

pe e-mail la asociatiamunicipala.patinaj@gmail.com 
- Muzica se transmite doar pe e-mail in format MP3/MP4 doar pana la data indicata in anunt pentru a avea timpul 

necesar a fi verificata in timp util. NU se vor prezenta si NU se va accepta muzica in format CD predat la acreditare 
pentru a se elimina orice interactiune care nu este necesara. Muzica se trimite pe e-mail la 
asociatiamunicipala.patinaj@gmail.com 

- Intrarea in patinoar se face nominal pe baza de tabel, doar la ora prevazuta si comunicata anterior competitiei. 
- Masca va fi purtata in permanenta atat in incinta patinoarului cat si in parcare. Aceasta va fi folosita in mod 

corespunzator, acoperind nasul si gura. 
- Ora de acces in patinoar si ora de competitie se va pastra indiferent daca concursul merge mai repede decat 

planificarea. Grupele / sportivii, nu vor incepe mai devreme decat ora comunicata. 
- La intrarea in patinoar se va face acreditarea care consta in 

o Verificarea nominala a sportivilor cu tabelul competitiei 
o Prezentarea declaratiei nominale SARS-COV2, pentru fiecare sportiv si antrenor. 
o Triaj epidemiologic (echipa organizatorica isi rezerva dreptul de a nu primi in concurs sportivii si stafful 

tehnic care prezinta semne de boala, temperatura peste 37,3 grade, etc). 
- Odata intrat in patinoar si efectuat triajul, nici un sportiv nu mai poate parasi incinta pana la finalizarea propriului 

program din concurs. Rugam sportivii sa aiba asupra lor tot echipamentul necesar intrucat nu este permisa 
intrarea si iesirea in si din patinoar. 

- Incalzirea se poate face atat in afara patinoarului cat si in patinoar, langa mantinela. Nu este permisa incalzirea in 
patinoar pe culoar sau sala de asteptare. Purtarea mastii este obligatorie 

- Fiecare grupa de sportivi va ocupa numai vestiarul care ii este alocat si va respecta distantarea in cadrul acestuia. 
Locurile din vestiar vor fi marcate si sportivii vor ocupa numai acele locuri puse la dispozitie. Este strict interzisa 
intrarea in alte spatii/vestiare decat cele alocate fiecarui sportiv. 

- Antrenorii vor avea in vedere ca la intrarea pe gheata sa foloseasca toate cele 4 intrari de acces, pentru a evita 
aglomerarea 

- Dupa prezentarea programului sportivul va elibera in maxim 10 minute vestiarul. Este interzisa stationarea in 
patinoar dupa terminarea programului competional de catre sportivi. 

- Rezultatele vor fi afisate dupa fiecare categorie, in exteriorul patinoarului. 
- Organizatorii vor face premierea in parcarea patinoarului, in cel mai scurt timp. Atentionam ca parcarea 

patinoarului, este spatiu privat si se aplica regulamentul intern: purtarea mastii este obligatorie, distantarea fizica 
este obligatorie, etc. 
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