
  

 

 

 
 

 

 
Copii, Cadeți și Novice 

07 - 08 Aprilie 2022, PATINOARUL OLIMPIC Brasov 

 
1.INFORMAŢII GENERALE 
Campionatul Național de Patinaj Artistic categoriile copii, cadeti si novice se desfașoară în conformitate cu Statutul FR 
Patinaj, si in conformitate cu Constituția ISU și cu Regulamentele generale din 2021, cu Regulamentele speciale ale 
ISU și cu regulile tehnice pentru patinaj artistic, precum și cu comunicările ISU pertinente. Sportivii trebuie sa fie 
membrii ai Cluburilor care fac inscrierile. 
 
Organizator 
 

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

Nivelul competitiei Campionatul National de Copii, Cadeti si Novice este o competitie interna. 
 

Locul de desfasurare Patinoarul Olimpic Brasov,  Strada Turnului 5, Brașov, Romania 
Patinoarul este acoperit, cu dimensiunea de 30m x 60m 
 

Data competitiei 07 - 08 Aprilie 2022 
 
2. INSCRIERE 
Deadline final Vineri 25 Martie 2022 

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 25.03.2022 cu Ordin de Plata pe adresa de e-mail 

AMPB.  
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. Doar sportivii care au taxa de 

concurs achitata vor intra la tragerea la sorti. 
           

Conditii anulare 
participare 

 Deadline retrageri sportivi – 30 martie 2022. 
 Daca din motive independente de organizator, competitia se anuleaza, toate 
taxele de inscriere vor fi restituite cluburilor. 

 
3. CHELTUIELI DE CAZARE, MASA SI TRANSPORT 
Cheltuieli  Organizatorul va acoperi cheltuielile de cazare cu pensiune completă numai pentru 

arbitrii confirmati, controlorii tehnici și specialiștii tehnici, operatorii de date și redare 
pe toata durata competitiei. Organizatorul nu va acoperi nici o cheltuială pentru 
concurenți, team leaderi, antrenori. 

4. MUZICA 
Fiecare concurent trebuie să trimita la data inscrierii (nu mai tarziu de 25.03.2022) 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 we transfer. Fiecare fisier 
muzical va fi denumit astfel: categorie_program_nume sportiv (Ex: Juniori_SP_Ionescu Manuela). Timpul de rulare al 
muzicii se va face in conformitate cu articolul 343, paragraful 1. Nu se accepta muzica predata in ziua concursului.  
 
5. RESPONSABILITATE 
În conformitate cu Regulamentul ISU, articolul 119, toți participanții acționează pe propria lor responsabilitate. 
Organizatorul va oferi ajutor medical de urgență în timpul competiției. 

 
6. SOSIREA PARTICIPANȚILOR / ECHIPELOR 
Patinoarul Olimpic Brasov, Strada Turnului 5, Brașov 

TRANSFERURI: Fiecare membru și club isi asigura transportul pe cont propriu in conformitate cu masurile sanitare 
SARS COV2. 
 
7. ACREDITARE 
Acreditarea va începe joi 07 Aprilie 2022 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, 02 Aprilie 2022 pentru toate categoriile si va fi publicata pe site-ul 
FRP. Orarul detaliat pe grupe va fi publicat pe site-ul FRP marti 05 Aprilie 2022, 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.  



 
10. CATEGORII 
 
ADVANCED NOVICE 
GIRLS & BOYS 

Vârsta și cerințele în conformitate cu regulile tehnice ale ISU „Single and Pair Skating 
2021”, Comunicarea ISU 2396 și toate comunicațiile ISU asociate. 
Short Program: Max 2 min 20 sec, +/-10sec 
Free Skating: 3 min +/-10 sec 
 

INTERMEDIATE NOVICE 
GIRLS & BOYS 

Vârsta și cerințele în conformitate cu regulile tehnice ale ISU „Single and Pair Skating 
2021”, Comunicarea ISU 2396 și toate comunicațiile ISU asociate. 
Free Skating: 3 min, +\- 10 sec 
 

BASIC NOVICE  
GIRLS & BOYS 

Vârsta și cerințele în conformitate cu regulile tehnice ale ISU „Single and Pair Skating 
2021”, Comunicarea ISU 2396 și toate comunicațiile ISU asociate. 
Free Skating: 2 min 30 sec, +/- 10 sec 
 

CUBS  
GIRLS & BOYS 
 
 
 
 
 
 
 

Cerințe de vârstă – născut intre: 01.7.2011 – 30.6.2013 
Free Skating: 2 min, +/- 10 sec 
Un program bine echilibrat trebuie sa contina: 
a) 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. Orice saritura simpla sau dubla (inclusiv Double Axel) nu 
poate fi executata mai mult de două ori în total. 
b) Trebuie să existe maximum două (2) piruete de natură diferite (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). Intrare prin saritura este permisă. 
c) Trebuie să existe un maxim: 
− pentru fete si băieți maximum o (1) secvență de pasi cu o valoare de bază fixă și 
evaluată doar în GOE. 
Explicație de nivel:  
-Pentru categoria Cubs toate elementele  pot fi evaluate pana la Level 2, nici o alta 
caracteristica aditionala nu va fi luata in considerare de catre juriul tehnic.  
Componentele programului sunt evaluate numai după următoarele criterii: 
• Skating Skills / Abilitati de patinaj 
• Performance / Performanta 
Factorul pentru componentele programului se multiplica cu 2,5. 

 
CHICKS  
GIRLS & BOYS 
 
 
 

Cerințe de vârstă – născuti dupa 01.07.2013 
Free Skating: 2 min, +/- 10 sec 
Un program bine echilibrat trebuie sa contina: 
a) Maxim 4 sărituri diferite pentru fete și băieți. Pot exista până la două (2) combinații 
sau secvențe de sarituri (doar o saritura poate fi repetata in combinatie). 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. Orice saritura simpla sau dubla (inclusiv Axel) nu poate fi 
executata mai mult de două ori în total. 
b) Trebuie să existe maximum două (2) pirute 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. 
c) Trebuie să existe un maxim: 
− pentru Fete una (1) Secvență coregrafică care include cel puțin 3 secunde in poziția de 
spirală. Secvența va avea o valoare de bază fixă și evaluată doar în GOE. 



− pentru băieți maximum o (1) secvență de pasi cu o valoare de bază fixă și evaluată doar 
în GOE. 
Explicație de nivel: Pentru categoria Chicks toate elementele  pot fi evaluate pana la Level 
2, nici o alta caracteristica aditionala nu va fi luata in considerare de catre juriul tehnic. 
Componentele programului sunt evaluate numai dupa următoarele criterii: 
• Skating Skills / Abilitati de patinaj 
• Performance / Performanta 
Factorul pentru componentele programului se multiplica cu 2,5. 
 
  

 
Programul pe categorii si ore se vor publica dupa 04 aprilie 2022. 
Orele de program se stabilesc dupa tragerea la sorti. 


