
FEDERATIA ROMANA DE PATINAJ
REGULAMENT

CAMPIONATUL NATIONAL DE PATINAJ VITEZA

PE PROBE SI POLIATLON SHORTTRACK 2022

Seniori, Juniori A,B,C,D,E,F,G 07-10 Aprilie 2022 ,

I. SCOPUL

Verificarea categoriile de seniori,
juniori toate categoriile.

Române de Patinaj va , Clubul Sportiv
Universitatea Cluj-Napoca, în perioada 07-10.04.2022, în localitatea Mierucrea-Ciuc, în

va avea loc la data de 07.04.2022, ora 18:00, sau la o alta data si ora
anuntate de organizatori, la sediul Patinoarului din localitate sau online.

A.

1. Seniori> 19 ani (m+f) - 2
2. Juniori A 17-18 ani (m+f) 4;
3. Juniori B 15-16 ani (m+f) începând cu 1 iulie 2004 6;
4. Juniori C 13 -14 ani(m+f) începând cu 1 iulie 2006 8;
5. Juniori D 11-12 ani (m+f) începând cu 1 iulie 2008 10
6. Juniori E 9 -10 ani (m+f) începând cu 1 iulie 2010 2;
7. Juniori F 7- 8 ani (m+f) începând cu 1 iulie 2012 4;
8. .Juniori G > 6 ani (m+f) începând cu 1 iulie 2014
9. Stafeta : ( m+f) S+JA+ JB; JC+JD;JE + JF.

Sportivii se pot inscrie la categoria de varsta corespunzatoare sau la o categorie de varsta
imediat superioara. Se poate urca o singura categorie.

B. Programul probele de concurs:



08.04.2022, ora de start 15.00, incalzirea de concurs ora 14.30

Seniori (m + f) 500 m. 1000 m 1500 m
Juniori A (m + f) 500 m. 1000 m 1500 m.
Juniori B (m + f) 500 m. 1000 m 1500 m
Juniori C (m + f) 500 m. 1000 m. 1500 m.
Stafeta : S+JA+JB (m+f) 3000m;

10.04.2022, ora de start 09.00 incalzirea de concurs ora 08.30

Juniori D (m + f) 500 m.,777, 1000 m..
Juniori E (m + f) 333 m., 500 m. 777
Juniori F (m + f) 222 m., 333 m., 500 m.
Juniori G (m + f) 111 m., 222 m.
Stafeta : JC+JD ; JE+JF (m+f) 2000m

IV. PISTA DE CONCURS
1.Pista de concurs are lungimea de 111 m.,
2.
sosire -se cu prevederilor regulamentului

3.Antrenament oficial Joi 07.04.2022 ora 18.00-19.00

La CampionatulNational de seniori si juniori A,B,C,D,E,F,G au drept de
participare sportivii

sau achitate
pentru sezonul 2021-2022. Nu se permite participarea în respectarea

mai sus.
Organizatorii nu raspund de posibilele accidente survenite in timpul competitiei.

Asigurarile de accidente vor fi in sarcina sportivilor si a cluburilor participante.

VI. ÎNSCRIERI

Înscrierile se vor face vor fi trimise la organizatori la D-ul
Costin Gheorghe, pe adresa de email cosghe@hotmail.com

Definitivarea înscrierilor, se va face în de 29 aprilie ora 16:00, în baza tabelelor, du
care nu vor mai ulterioare. Modificarea inscrierilor ar putea implica
costuri.



pentru primele pentru cele ulterioare se va face
respectând prevederile, specifice

- shorttrack.

Se vor întocmi clasamente pe probe si poliatlon la fiecare .Calculul
punctelor în clasamentul general se va face conform programului de calcul specific activitatii de
shorttrack. Se vor premia clasamentul general la fiecare categorie.

VIII

Cheltuielile de participare pentru sportivi fiecare club
în parte. Cheltuielile de organizare cuprinzând: chiria

cheltuielile pentru arbitrii, vor fi suportate de Comitetul de organizare /
Clubul Sportiv Universitatea Cluj-Napoca.

Se vor respecta reglementarile in vigoare privind acceptarea spectatorilor la aceasta
competitie. In timpul competitiei se vor afla in pationar,in zona de echipare doar categoriile care
urmeaza sa concureze si care au facut incalzirea inainte, ceilalti vor trebui sa atepte in afara
locului unde se desfasoara competitia.

Se vor respecta reglementarile in vigoare privind purtarea mastii in raza de desfasurare a
competitiei, atat de sportivi cat si de personalul tehnic, insotitori sau antrenori.

Taxa de participareeste de 100 lei/ sportiv.

I

depune la arbitrul principal imediat terminarea
achita suma ceva fi

contestatarului, în cazul în
prezentul Regulament în timpul
terminarea miteul Tehnic în prima sa

Federatia Romana de Patinaj
Reprezentant legal
Cornel Gheorghe


