
 

 

 
Campionatele Naționale de Atletism ale României. 

105 ani de la prima ediție! 
30-31 iulie 2019 Pitești 

26.07.2018 La Pitești va avea loc săptămâna viitoare o nouă ediția a Campionatelor 

Naţionale ale României, una dintre cele mai vechi competiții din tot sportul 

românesc. 

Cei mai buni atleţi români vor lua startul probelor în zilele de 30 şi 31 iulie 2019 pe stadionul 

“Nicolae Dobrin” din Pitești. 

Sportivi de top precum Alina Rotaru, Florentina Iușco, Alin Firfirică, Andrei Gag, Alexandru Novac, 

Andreea Panțuroiu, Claudia Bobocea, Bianca Răzor, Sanda Belgyan sau Andrea Miklos se vor duela 

timp de două zile pe arena din Trivale pentru medalii, dar și pentru a realiza, mulți dintre ei, 

baremurile de calificare la Campionatele Mondiale de la Doha și, de ce nu, la Jocurile Olimpice de la 

Tokyo. 

 

În 2019 se împlinesc 105 ani de la primele Campionate Naționale în aer liber, consemnate doar la 

masculin, din atletismul românesc. Fiind, astfel, unul dintre cele mai vechi concursuri sportive de pe 

aceste meleaguri. Mai exact, primele titluri au fost decernate în anul 1914. Competiția și-a urmat 

cursul anual, mai puțin între anii 1917-1919, fapt pentru care între 30-31 iulie vom asista pe 

Stadionul Municipal „Nicolae Dobrin” din Pitești la ediția cu numărul 102. 

Probele feminine au fost introduse mai târziu, adică de abia în anul 1925, desfășurându-se ritmic 

până în zilele noastre, acum organizîndu-se cea de-a 94-a ediție. 

Toate informaţiile legate de istoricul, programul şi premiile competiţiei pot fi găsite pe noul site al 

Federației Române de Atletism: www. fra.ro. 

Despre F.R.A. 

Federaţia Română de Atletism are un lung istoric, pornit în 1912 prin înfiinţarea Comisiei de atletism, 
alergări pe jos şi concursuri, parte a Federaţiei Române a Societăţilor Sportive. A urmat înfiinţarea 
Federaţiei Române de Atletism (FRA), a 19-a federaţie pe lista mondială şi afilierea la IAAF în 1923.  
România are numeroşi atleţi medaliaţi cu aur, argint şi bronz la Olimpiadă, Campionatele Mondiale şi 
Europene de Atletism şi concursuri internaţionale. 

 


