
R E G U L A M E N T U L 

Campionatului Naţional de alergare montană  

 distanţă scurtă  individual și pe echipe 

 seniori, tineret și juniori cat. 1                                  

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII  

 

21.09.2019 - Câmpulung Moldovenesc 
 

II. ORGANIZAREA 
 Federaţia Română de Atletism și Subcomisia pentru alergare montană. 
III. PROBELE 

 Distanțele de concurs pentru fiecare categorie de vârstă sunt urmatoarele: 
 juniori mari cat. 1 feminin 5-6 km diferența nivel aproximativ 600 m 
 juniori mari cat. 1 masculin 5-6 km diferența nivel aproximativ 800 m 
 seniori feminin 10-12 km diferența nivel aproximativ 800 m 
 seniori masculin10- 12 km diferența nivel aproximativ 1100 m 
 tineretul M şi F aleargă aceleaşi probe ca seniorii 

IV. PARTICIPANTI 

Participarea se face individual și pe echipe la categoria seniori, tineret si 
juniori 1. 

Echipele pot fi alcătuite din 4 sportivi dintre care vor puncta 3 in 
ordinea sosirii. 

OBSERVAȚII: 

 Este OBLIGATORIU prezentarea avizului medical efectuat cu 48 de ore 
înaintea competiţiei, la unitatea medicală abilitată din localitatea  de 
reşedinţã, sau cu 24 de ore înainte, la unitatea medicală abilitată din 
localitatea unde se desfãşoarã concursul. Pe AVIZUL MEDICAL se va 
consemna OBLIGATORIU menţiunea APT PENTRU alergare montana. 

 Categoria de vârstă  juniori mici cat. 2-cadeți pot fi înscrişi și pot 
participa la individual şi la echipă numai la categoria de juniori mari 
cat. 1, intrând în clasamentul general şi pe echipe al acestei categorii. 

 Fiecare atlet participant la competitie, cu ocazia validării, va lua la 

cunoștință sub semnatură de obligațiile ce îi revin, în vederea 
participării la acest gen de competiție. În caz contrar, atletul nu va fi 
acceptat în competiție. 

 Sedinta tehnica va avea loc la sediul Primariei Campulung 
Moldovenesc vineri 20.09.2019 ora 17:00. 

 Locul de desfasurare a competitiei: Platoul central 
 Ora : 9:00-9:25- apelul sportivilor 

 Start : ora 10:00-pentru toate categoriile din fata grupului statuar                 
“Dragos Voda”.  

V. TAXA DE PARTICIPARE 
 Aceeași ca la Campionatul Naţional 

 

 


