
Federaţia Română de Patinaj

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL
LA PATINAJ VITEZĂ – SHORT TRACK

SENIORI OPEN (MASCULIN +FEMININ)

I. SCOPUL
Desemnarea campionilor naţionali la patinaj viteză – short track, la categoria de vârstă

seniori (masculin şi feminin).
Competitia este deschisa sportivilor cu varsta de minim 15 ani ( sunt admisi sa participe

alaturi de seniori categoriile Juniori A si B  )

II. ORGANIZAREA, DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII

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

Seniori    1.500 m.    500 m. 1.500 m
Senioare         1.500 m. 500 m 1.000 m
                                                                             Stafeta  3.000 m.

IV. PISTA DE CONCURS
Pista de concurs are lungimea de 111,12 m., cu raza turnantei de 8 m. Se vor trasa

minimum 3 piste cu culori diferite.
Pista, liniile de start şi de sosire se marchează respectând  prevederile Regulamentului

general de patinaj viteză pe pistă scurtă.
Mantinela trebuie acoperită cu saltele de protecţie pe toată suprafaţa acesteia, în

conformitate cu  reglementările în vigoare.
Omologarea pistei va fi efectuată de către o comisie, special desemnată de F.R. Patinaj,

care va consemna măsurătorile pistei într-un proces verbal întocmit în acest scop.

V. PARTICIPANŢI

Şedinţa tehnică va avea loc la data de 17.03.2017, ora 18:00, la  patinoar.

Competiţia va fi organizată de către Federaţia Română de Patinaj, în perioada 17.03 -
19.03.2017, în localitatea Miercurea Ciuc, în conformitate cu Regulamentul general de
desfăşurare a competiţiilor de patinaj viteză pe pistă scurtă.

17.03 - 19.03.2017, Miercurea-Ciuc
                   REVIZUIT

La Campionatul Naţional de patinaj viteză-short track au drept de participare sportivii legitimaţi,
cu viza medicală valabilă la data competiţiei, a căror secţii sau cluburi sunt afiliate la Federaţia
Română de Patinaj, cu taxele achitate pentru sezonul 2016-2017.
Taxa de participare la concurs este de 100 lei/pers.,pentru un club care inscrie pina la 5 sportivi
 ,60 lei/pers., pentru clubul care inscrie pina la 10 sportivi si 40 lei/pers, pentru peste 10 sportivi
inscrisi de un club in competitie..
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Nu se permite participarea în competiţie fără cască şi echipament special de protecţie
(cotiere, apărători tibie, apărătoare gât şi mănuşi).

VI. ÎNSCRIERI

VII. CONSTITUIREA SERIILOR ŞI STABILIREA ORDINEI DE START
Componenţa seriilor şi poziţiile de start se stabilesc respecându-se prevederile din

Regulamentul de desfăşurare a competiţiilor de patinaj viteză pe pistă scurtă.
În fazele superioare ale competiţiei se califică (avansează), de regulă primii doi clasaţi în

cursele la care au participat, următorii avansând, dacă este cazul, în funcţie de timpii realizaţi.

VIII. CLASAMENTE, PREMIERI, TITLURI
Se întocmesc clasamente pe probe şi clasamente generale individuale, masculin şi

feminin. Calculul punctelor în clasamentul general se va face, conform Regulamentului de
desfăşurare a competiţiilor de patinaj viteză pe pistă scurtă.

IX. 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, mediatizare, asistenţă

medicală, precum şi cheltuielile pentru arbitrii (transport, cazare, masă , barem de arbitraj), sunt
suportate de Federaţia Română de Patinaj.

Organizatorii pot oferii premii din partea sponsorilor.

X. DISPOZIŢII FINALE
Contestaţiile se depun la arbitrul principal, imediat după terminarea desfăşurării distanţei

respective. Odată cu depunerea contestaţiei se va achita şi suma de 200 lei, 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 arbitrul principal, sau după terminarea competiţiei de Consiliul Federal, în prima sa şedinţă.

 Federaţia Română de Patinaj acordă sportivilor clasaţi pe primele trei locuri în
clasamentul general individual, la fiecare categorie, medalii şi diplome, iar câştigătorilor titlul de
campion naţional pe anul 2016_2017.

Înscrierile trebuie facute până la data de 1.03.2016. Inscrierile se fac online prin
www.shorttracklive.info . In scopul obtinerii parolei de acces , cluburile vor trimite pana 
cel  tarziu 25 februarie 2017 pe adresa de mail frpatinaj@gmail.com intentia de participare 
insotite de adresa  de mail la care doresc sa primeasca parola de acces . Instructiuni 
privind accesarea si inscrierea puteti obtine de la Steward Competitor cosghe@hotmail.com .

Definitivarea înscrierilor se face până la data de 17.03.2017, ora 12:00 în baza
carnetelor de legitimare, după care nu vor mai putea fi operate modificări ulterioare.

Taxele  de  participare  la  concursuri  vor  fi  de  100  lei/pers.,pentru  un  club  care  inscrie 
pina la 5 sportivi , 60 lei/pers.,  pentru  clubul  care  inscrie  pina  la  10  sportivi  si  40  lei/pers.,  
pentru  peste  10 sportivi inscrisi de un club in competitie.
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TABEL INSCRIERI

CAMPIONATULUI NAŢIONAL LA PATINAJ VITEZĂ – SHORT TRACK
SENIORI OPEN  (MASCULIN +FEMININ)

    CLUBUL ____________________________________________________

NR.

CRT

NUME SI PRENUME     DATA

  NASTERII

CATEGORIA Nr. Carnet

Legitimatie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

16

17

17.03 - 19.03.2017, Miercurea-Ciuc

 Inscrierile se trimit pana la data de 1  Martie 2017
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18

19

20

Nume Persoana de Contact___________________________

Numar telefon mobil_________________________________

Semnatura / Stampila _______________________________              Data__________________


