
REGULAMENT 
 

Campionatul National de Patinaj Viteza pe Role 

Juniori  B, C, D, E, F. 

12-14 august 2022 

I. SCOPUL 

Verificarea nivelului de pregătire al patinatorilor de viteză seniori şi juniori, nominalizarea 

sportivilor de la categoria copii pentru loturile de perspectivă. 

 

II. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII 

Concursul se va desfasura in  perioada 12-14  august 2022 categoriile de vârstă  Juniori B, C, D, 

E , F (masculin şi feminin) în conformitate cu Regulamentul general de desfaşurare al competiţiilor 

de patinaj viteză (asistenţă medicală, arbitrii, start, reguli de alergare, clasamente, calculul 

punctajului, descalificări, etc.), pe pista de role din parcul Tractorul Brasov 

 

 

III. PROBELE ŞI PROGRAMUL DE CONCURS 

 

1. Categorii de varstă 

o Juniori B:              (masculin + feminin) 01.07.2005-30.06.2007 

o Juniori C:              (masculin + feminin) 01.07.2007-30.06.2009 

o Junior  D:              (masculin + feminin) 01.07.2009-30.06.2011 

o Juniori  E:   (masculin + feminin) 01.07.2011-30.06.2013 

o Juniori  F :   (masculin + feminin) 01.07.2013-30.06.2015 

 

2.Programul aproximativ 

➢ 13 august 2022    

o ora  0800  încălzire de concurs 

o ora  0900              start prima probă   

o ora  1130   start a doua proba 

 

➢ 14 august 2022   

o ora   800  încălzire de concurs 

o ora 0900               start prima probă 

o ora  1200   start a doua proba 

o ora  1500   premierea 

 



 

3.Desfăşurarea concursului. 

 

• Ziua a I a:                 

o Juniori B :  masculin + feminin 500m -1500m  

o Juniori C :  masculin + feminin 500m -1000m 

o Juniori D:  masculin + feminin 500m -1000m 

o Juniori E:  masculin + feminin  500m – 500m  

o Juniori F:  masculin + feminin 250m - 250m 

 

 

• Ziua a II a:  

o Juniori B  :  masculin + feminin 1000m -3000m 

o Juniori C:  masculin + feminin 500 - 1500m 

o Juniori D:             masculin + feminin 500 - 1000m 

o Juniori E:  masculin + feminin 750m 

o Juniori F:  masculin + feminin 500m 

 

 

IV. PISTA DE CONCURS 

Pista de concurs are o lungime de 250 m iar lăţimea culoarului este de 3m. 

Pista este marcată cu vopsea albă: delimitarea culoarelor, a liniilor de start şi de sosire se va face 

cu o linie continuă, respectându-se celelalte prevederi ale regulamentului general de patinaj privind 

marcarea pistelor de patinaj viteză. 

 

V.  CLASAMENTE ŞI PREMII 

Se vor întocmi clasamente pe probe, precum şi un clasament general la fiecare categorie de 

vârstă, masculin şi feminin. Calculul punctelor în clasamentul general se va face având ca bază, la toate 

categoriile, proba de 500 m, mai putin la categoria junior F unde se va face cumulul timpilor realizati. 

 

Organizatorii vor acorda  , medalii  primilor trei clasaţi  pe probe si in clasamentul general. 

 

V. PARTICIPANŢI 

La Campionatul national de  patinaj viteză pe role au drept de participare toţi sportivii doritori, 

legitimaţi  sau in curs de legitimare .Nu se permite participarea in competiţie fără cască de protecţie. 

Organizatorii nu raspund de posibilele accidente survenite in timpul competitiei. 

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

Nu sunt acceptati spectatorii  si parintii in incinta pistei de concurs la aceasta competitie. 

Spectatorii sunt rugati sa urmareasca concurs din exteriorul bazei sportive. In timpul competitiei se vor 



afla in perimetrul pistei de role, doar categoriile care urmeaza sa concureze si care au facut incalzirea 

inainte.Ceilalti sportivi, vor trebui sa astepte in afara pistei de role. 

 

VI. ÎNSCRIERI 

Înscrierile preliminare, care vor cuprinde numărul de participanţi pe categorii de vârstă şi sex si 

data nasterii, vor fi trimise până la data de 01 august 2022. prin e-mail pe adresa  

bogdan_gsi@yahoo.com 

La sedinta tehnica de tragere la sorti, antrenorii sunt rugati sa prezinte copiile certificatelor de 

nastere pentru sportivii inscrisi. 

 

VII. TRAGEREA LA SORŢI 

Perechile se vor face conform  înscrierilor trimise, prin tragere la sorti, pe categorii de varstă. 

 

VIII. CONDIŢII ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIARE 

Cheltuielile de participare pentru sportivi şi tehnicieni sunt suportate de către fiecare club în 

parte. Cheltuielile de organizare cuprinzând: chiria bazei sportive si  mediatizarea  vor fi suportate de 

catre CSM Corona Brasov. 

Taxa de participare este de 120 lei/ sportiv. 

 

IX. DISPOZIŢII FINALE  

Contestaţiile se vor depune la arbitrul principal imediat după terminarea desfăşurării distanţei 

respective. Odată cu depunerea contestaţiei se va achita şi suma de 200 lei (RON), sumă ceva fi 

restituită contestatarului, în cazul în care acesta are câştig de cauză. Orice situaţii neprevăzute în 

prezentul Regulament vor fi soluţionate în timpul competiţiei de arbitru principal, sau după terminarea 

competiţiei de Comiteul Tehnic în prima sa şedinţă. 

Fiecare structura sportiva va informa parintii ( apartinatorii) sportivilor , cu privire la 

reglementarile in vigoare. In cazul in care in mod repetat persoane, sustinatori, parintii , etc. care 

.incalca (in mod repetat ) regulementele in vigoare, inclusiv cele referitoare la pastrarea curateniei, 

accea structura va vi eliminata din competitie. 

 

 

 


