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NR. 334   DIN  16.09.2019     

INVITAŢIE 
 C.S.S. “C-tin Istrati”Câmpina, în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova, 

 Primăria Câmpina și C.S Atletic “Athlos” Breaza,  vă invită la 

CUPA SPERANȚELOR OLIMPICE –ediția a III-a 

și 

MEMORIAL “Luca Henegar”-2019 

 
REGULAMENTUL CONCURSULUI 

    1.Scopul :   selecţie,  antrenament /concurs, verificarea nivelului de pregătire  

     2.Data şi locul desfăşurării: 19.10.2019- CÂMPINA, ora 9,30, pe baza sportivă a C.S.S.”CONSTANTIN 

ISTRATI” CÂMPINA.( Str.N.Bălcescu, nr.45, Câmpina-vis a vis de Casa Tineretului) 

    3.Participanţi: COPII 1 + JUNIORI 1,2,3, TINERET, SENIORI (fete şi băieţi ), născuţi 2007 și mai mari.   

    4.Probe: - suliţă ,disc, greutate, ciocan-/M+F- OPEN ( fiecare categorie de vârstă aruncă cu obiectul categoriei,  

efectuându-se un singur  clasament al probei ).Încercări conform regulamentului FRA.                                     

       Un sportiv poate participa   la 2 probe. 

    5. Materiale  de concurs: conform regulamentului FRA pentru fiecare 

categorie. 

    6. Participarea: pe bază de înscrieri , până la data de 14.10.2019 ,  ora 12,  la 

nr. Fax:0244-333808,  sau e-mail: prof.mihaelamarin@ gmail.com .      

    7.Validarea  se va  face  telefonic  pe data de 18.10.2019,  între orele 9.00-

14.00,  la tel. 0721210924/ 0724270883, numai dacă sunt modificări .    

    8.Taxa de participare  20,00 LEI    

       PROGRAMUL CONCURSULUI 

 Ora  9.30 –  ciocan F –   (OPEN)                   -   greutate B- (OPEN 

 Ora  10.30- ciocan B-  (OPEN)                        - greutate F- (OPEN)                  

 Ora  11,30 – suliţă F+B - (OPEN)   

 Ora  12.15 -  disc B -  (OPEN) 

 Ora 13.15  - disc  F- (OPEN)                                                                            
Ora  14.00- festivitatea  de premiere   

    9.Clasamente: -se va face un  singur clasament individual pe probe, fete , băieţi  

   10.Premii: diplome,  medalii  şi premii in bani, pentru primele trei  locuri. 

               Organizatorii vor acorda  2 cupe + diplome ( băieti şi fete ), pentru cele mai bune performanţe din 

concurs  după tabela IAAF. 

 Profesorii şi antrenorii însoțitori vor primi diplome de participare. 

    11.Organizare: -cheltuielile de organizare revin  Primăria Câmpina,Consiliul Județean Prahova, CSS “C-tin 

Istrati” Câmpina și CS Atletic  “Athlos”,  Breaza 

   12.Informaţii : tel .0721 210 924, 0724 270 883 Persoane de contact  -prof.  Nicolae  PAVEL şi Mihaela 

MARIN.   

Pentru cazare  contactați 

Hotel Casa Tineretului 

Câmpina 

Tel:0244334540 

Fax:0244372953 
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