
Federaţia Română de Patinaj

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL  2014
PE PROBE ŞI POLIATLON

LA PATINAJ VITEZĂ PE ROLE

Tg.Mures , 22-24.08.2014

I. SCOPUL
Desemnarea campionilor naţionali la patinaj viteză pe role, la masculin şi feminin, la

următoarele categorii de vârstă :
Seniori  > 19 ani (m+f) - născuţi  înainte de 30 iunie 1995;
Juniori I  17-18 ani (m+f) - născuţi după 1 iulie 1995 şi înainte de 30 iunie 1997;
Juniori II  15-16 ani (m+f) - născuţi după 1 iulie 1997 şi înainte de 30 iunie 1999;
Juniori III  13-14 ani (m+f) - născuţi după 1 iulie 1999 şi înainte de 30 iunie 2001;
Copii I  11-12 ani (m+f)   - născuţi după 1 iulie 2001 şi înainte de 30 iunie  2003;
Copii II  9 -10 ani (m+f) -  născuţi după 1 iulie 2003şi înainte de 30 iunie 2005;
Copii III  7 -8 ani (m+f) - născuţi după 1 iulie 2005 şi mai tineri.

Verificarea  nivelului  de  pregătire  al  patinatorilor  de  viteză  seniori  şi  juniori,
componenţi ai lotului olimpic şi naţional ,precum şi depistarea copiilor ce pot fi selecţionaţi
pentru patinaj viteză.

II. ORGANIZAREA, DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII
Etapa  finală  se  organizează  de  către  Federaţia  Română de  Patinaj,  în  perioada

15.08-17.08.2013 în localitatea Tg. Mureş, la categoriile de vârstă (masculin şi feminin), în
conformitate  cu  Regulamentul  general  de  desfăşurare  a  competiţiilor  de  patinaj  viteză
(asistenţă  medicală,  arbitrii,  start,  reguli  de  alergare,  clasamente,  calcul  punctajului,
descalificări, etc.).

.

III. PROBELE ŞI PROGRAMUL DE CONCURS
   `Ziua I-a      Ziua a II-a
23.08.2013     24.08.2013

Seniori     > 19 ani      (M+F)  500 m.   1.500 m.      1.000 m.    3.000 m.
Juniori I    17-18 ani    (M+F)  500 m.   1.500 m.      1.000 m.    3.000 m.
Juniori II   15-16 ani (M+F)  500 m.   1.500 m.      1.000 m.    2.500 m.
Juniori III  13-14 ani (M+F) 500 m.   1.000 m         500 m.     1.500 m.
Copii I      11-12 ani (M+F) 500 m.  1.000 m.         500 m.     1.000 m.
Copii II      9 -10 ani (M+F)  500 m.     500 m.         750 m.
Copii III      7 - 8 ani (M+F)  250 m.     250 m.         500 m.

IV. PISTA DE CONCURS
Pista  de concurs va  avea lungimea de 250  m.  ,  având raza  turnantei  culoarului

interior de 19,0 m. şi a culoarului exterior de 21,0 m.
Pista va fi marcată  cu vopsea albă, delimitarea culoarelor şi a liniilor de start şi de

sosire se va face cu linie continuă, respectându-se celelalte prevederi ale regulamentului
general de patinaj privind marcarea pistelor de patinaj viteză.
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V. PARTICIPANŢI
La finala Campionatelor Naţionale de patinaj viteză pe role au drept de participare toţi

sportivii legitimaţi, cu viza medicală pe anul 2014, a căror secţii sau cluburi de patinaj sunt
afiliate la Federaţia Română de Patinaj şi care au achitat taxele pentru anul 2013/2014,
prevăzute de F.R. Patinaj.

Nu se permite participarea în competiţie fără cască de protecţie.

VI. ÎNSCRIERI
Înscrierile  preliminare,  care  vor  cuprinde  numărul  de  participanţi  pe  categorii  de

vârstă  şi  sex,  vor  fi  trimise  la  F.R.Patinaj  până  la  data  de  10  august  2014  prin  email
Patinaj@frp.ro .

Înscrierile definitive, nominale, se vor face cu 6 de ore înaintea şedinţei de tragere la
sorţi, în baza carnetelor de legitimare cu viza F.R. Patinaj pentru anul 2014, după care nu
vor mai putea fi operate modificări ulterioare.

In cazul retragerilor din competitie, acestea trebuiesc facute pana la orele 13:00 la
arbitrul principal impreuna cu motivul retragerii in scris.

Sportivii (m+f), juniori I, II şi III, precum şi copii I  pot fi înscrişi la o categorie de vârstă
imediat superioară.

VII. TRAGEREA LA SORŢI
Şedinţa  tehnică  va  avea  loc  pe  data  de  22.08.2014,  orele  19:00  la  SALA

SPORTURILOR  din Tg. Mures.Tragerile la sorţi pentru prima probă din concurs şi pentru
cele ulterioare se vor  face respectând prevederile,  specifice  fiecărui  tip  de concurs,  din
regulamentul de desfăşurare a competiţiilor la patinaj viteză.

VIII. CLASAMENTE, PREMIERI, TITLURI
Se vor întocmi clasamente pe probe şi  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.

Federaţia Română de Patinaj va acorda diplome sportivilor clasaţi pe primele trei
locuri la fiecare distanţă, medalii mari şi diplome  pentru clasament general, la categoriile de
vârstă unde s-a organizat competiţia în conformitate cu prevederile regulamentare (minim 3
sportivi inscrisi).

Sportivul  clasat  pe  locul  I  la  fiecare  probă  din  concurs  pe  categorii  de  vârstă,
masculin şi feminin,  va fi declarat campion pe anul 2013 la patinaj viteză pe role la proba
respectivă.

Sportivul  care  a  obţinut  cel  mai  bun  punctaj  în  clasamentul  general  la  fiecare
categorie de vârstă, masculin  şi feminin,  va fi declarat campion absolut pe anul 2013 la
patinaj viteză pe role.

IX. CONDIŢII ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIARE
Cheltuielile de participare pentru sportivi şi tehnicieni sunt suportate de către cluburile

sportive respective .
Taxa de participare  conform hotararii consiliului federal din 1 iulie 2012

Sportivii care nu achita taxa de participare pina la data si ora tragerii la sorti pentru
prima proba nu vor fi trasi la sorti
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X. DISPOZIŢII FINALE
Contestaţiile se vor depune la arbitrul principal, înaintea începerii probei următoare

sau  la  cel  mult  15  minute  după  desfăşurarea  ultimei  probe  a  categoriei  de  concurs.
Contestaţiile privind calculul  punctajului  vor fi  înaintate arbitrului principal,  la cel  mult  15
minute după afişarea rezultatelor oficiale. Odată cu depunerea contestaţiei se va achita şi
suma de 200 lei RON, sumă ce va 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, conform atribuţiilor conferite de regulamentul de desfăşurare
a competiţiilor de patinaj viteză, sau după caz de Consiliul Federal, în prima sa şedinţă.
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