REGULAMENTUL
Campionatului Naţional de cros - individual și pe echipe Juniori cat.2 si cat. 3, Copii cat. 1, cat. 2 și cat. 3









DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII
până la data 24.03.2018 -etapa pe judeţ și Municipiul Bucureşti juniori cat.2-cadeti, cat. 3
si copii 1,2 și3
14.04.2018 - etapa FINALĂ - juniori cat 2 si cat. 3 si copii 1, 2 și 3 – Botosani
II. ORGANIZAREA
Etapa judeţeană și a municipiului Bucureşti va fi organizată de AJA și AMA împreună cu D.J.S.T. și
D.M.S.T.
Etapa FINALĂ, va fi organizată de F.R.A., cu sprijinul D.J.S.T Botosani și Asociaţiei Judeţene de
Atletism Botosani
III. PROBELE
Distanțele de concurs pentru fiecare categorie de vârstă sunt următoarele:
Etapa județeană
Etapa finală
- copii 3 F 800m.

- copii 3 F 1000m.

- copii 3 M 1000m.

- copii 3 M 1200m .

- copii 2 F 1000 m

- copii 2 F 1200 m

- copii 2 M 1200 m

- copii 2 M 1500 m

- copii 1 F 1200 m

- copii 1 F 1500 m

- copii 1 M 1500 m

- copii 1 M 2000 m

- juniori 3 F 2000 m

- juniori 3 F 3000 m

- juniori 3 M 3000m

- juniori 3 M 4000 m

- juniori 2 F 3000m

- juniori 2 F 4000m

- juniori 2 M 5000m

- juniori 2 M 6000m

IV. PARTICIPANŢI ŞI DESFASURAREA CONCURSULUI















La etapa pe județ și a municipiului Bucureşti, participarea este individuală și pe echipe și pot
participa atleți, cu condiția sa fie legitimați la un club sau la o asociație sportivă.
La etapa FINALĂ, participarea se face individual și pe echipe la, juniori 2, juniori 3, copii 1, 2 și 3.
Pentru etapa FINALĂ, de la toate categoriile de vârstă, se califică din fiecare judeţ primii 10 atleţi
clasaţi la individual de la fiecare probă. La echipe, participarea este liberă.
Participarea la etapa FINALA de cros se face cu avizul AJA, AMA sau DJST unde nu exista AJA
Participarea la etapa judeţeana este obligatorie, excepţie fac sportivii componenţi ai Loturilor
Naţionale
Echipele pot fi formate din maxim 6 atleti din care puncteaza primii 4 atleti in ordinea sosirii, la
toate categoriile de vârstă, atat la etapa judeţeană cat și la finală.
Copiii nu pot participa la nici o categorie superioară la individual și pe echipe.
V. INSCRIEREA SI VALIDAREA CONCURENTILOR se vor face conform prevederilor de la
INSTRUCȚIUNI GENERALE.
Înscrierile la etapa finală se fac la F.R.A., până cel tarziu la data de 6 aprilie 2018 pentru
toate categoriile.
Validarea concurenţilor are loc în ziua de 13 aprilie 2018 până la ora 16:00.
Sedinta tehnica va avea loc în ziua de 13 aprilie 2018 ora 18:00.
VI. STABILIREA REZULTATELOR va fi conformă cu prevederile de la INSTRUCŢIUNI GENERALE.
Se stabilește un clasament individual și pe echipe - masculin și feminin, la toate categoriile de
vârstă.
VII. PROGRAMUL: Se definitiveaza dupa inregistrarea inscrierilor la FRA si va fi postat pe
site-ul FRA în timp util.

