ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE ATLETISM CLUJ

„Cluj Arena” – Aleea Stadionului nr. 2, Cluj-Napoca
LICEUL CU PROGRAM
INSP. ȘCOLAR
SPORTIV CLUJ-NAPOCA JUDEȚEAN CLUJ

CONSILIUL
JUDEȚEAN CLUJ

CONS. LOCAL
CLUJ-NAPOCA

D.J.T.S
CLUJ

ORGANIZEAZĂ
CONCURSUL NAȚIONAL DE ȘTAFETE ATLETICE ȘI PROBE NECLASICE
EDIȚIA a VI-a, 2018
Acest concurs se organizează având în vedere spectaculozitatea acestor probe, gradul mare de emulație, al
spiritului de echipă, al atașamentului față de culorile clubului (școlii) precum și tradiția deosebit de bogată în
rezultate a sportivilor și cluburilor din Cluj-Napoca. Impactul educativ, formativ a unor astfel de întreceri este
deosebit de favorabil în rândul tinerilor.
1. SCOPUL: Angrenarea elevilor-sportivi într-un nou an competițional cu un tip de competiție, cu probe de
ștafetă și probe neclasice și verificarea stadiului de pregătire al tinerilor atleți în acest moment.
2. DATA ȘI LOCUL: 13 octombrie 2018, ora 11.00, Stadionul ”Cluj-Arena”.
3. PROBELE:
a. Neclasice: 80 m, 300 m, 600 m, 1000 m, pentatlon F, decasalt B, aruncarea greutății (mâna stângă + mâna
dreaptă) (F + B)
b. Ștafete: 4x400 m / (100 m + 200 m + 300 m + 400 m) / (400 m + 600 m + 800 m + 1000 m)
4. PARTICIPANȚI:
a. La probele neclasice concursul este în sistem open (copii 1, juniori 3, juniori 2, tineret și seniori) – cu un
singur clasament (la greutate materiale pentru seniori)
b. La probele de ștafetă participă numai sportivii legitimați la LPS sau CSS pe două categorii de vârstă:
- copii 1 + juniori 3 – ani de naștere 2003-2006
- juniori 2 + juniori 1 – ani de naștere 1999-2002
c. Un concurent poate participa la maximum două probe + o ștafetă, sau două ștafete + o probă.
5. PROGRAMUL CONCURSULUI:
Reuniunea 1: probele în sistem open
11.00
11.10
11.20
11.30
11.40
11.50
12.00
12.10

1000 m F SCT
1000 m B SCT
-600 m F SCT
-ar.greutății (mâna stângă+m. dr.)
600 m B SCT
-300 m F SCT
-pentasalt F / decasalt B
300 m B SCT
-80 m B SCT
-80 m F SCT

Reuniunea 2

13.30 ștafetă 4x400 m F J3+C1
13.40 ștafetă 4x400 m M J3+C1
13.50 ștafetă 4x400 m F J2+J1
14.00 ștafetă 4x400 m M J2+J1
14.20 ștafetă (1+2+3+400) m F J3+C1
14.30 ștafetă (1+2+3+400) m M J3+C1

14.40
14.50
15.05
15.20
15.35
15.45

ștafetă (1+2+3+400) m F J2+J1
ștafetă (1+2+3+400) m M J2+J1
ștafetă (4+6+8+1000 ) m F J3+C1
ștafetă (4+6+8+1000 ) m M J3+C1
ștafetă (4+6+8+1000) m M J2+J1
Festivitate premiere

6. CLASAMENT: Se va întocmi un clasament individual și pe echipe separat pe categorii de vârstă, feminin și masculin
7. ÎNSCRIERILE: Se fac la AJA Cluj, e-mail: atletism@ajacluj.ro, până în data de 12 octombrie 2018.
8. VALIDĂRILE: Se fac în data de 13 octombrie 2018, între orele 9-11, la Stadionul ”Cluj-Arena”, pe baza
carnetelor de legitimare FRA sau a carnetelor de elevi vizate la zi.
9 . PREMII: Primelor trei echipe clasate li se vor acorda diplome, trofee, tricouri și premii în bani.
10. ORGANIZAREA: Cheltuielile de organizare revin AJA Cluj; LPS Cluj-Napoca și partenerilor. Cheltuielile
de transport, cazare, masă revin structurilor sportive (școlilor) participante. Taxa de participare este de 10 lei/
concurent.
11. INFORMAȚII: telefon 0728-968458. Persoană de contact: prof. IOAN MĂCELARU.

