
 

 

 

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

Campionatului Naţional de cros - individual și pe echipe - 

seniori, tineret, juniori cat. 1  
DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII 

               
              - Etapa FINALA   

Vineri - 18.10.2019  - Băile Felix - seniori, tineret, juniori cat. 1  

▪ II. ORGANIZAREA 
▪ Etapa FINALĂ, va fi organizată de F.R.A., cu sprijinul D.J.T.S, și Asociaţiei Judeţene de Atletism. 
▪ Startul se va da de pe Platou la ora 10:00.    

▪ III. PROBELE 
▪ Distanțele de concurs pentru fiecare categorie de vârstă sunt următoarele: 

     Juniori mari cat. 1 Feminin 4000 m ;  
Juniori mari cat. 1 Masculin 6000 m; 
Tineret - Feminin 6000 m;  
Tineret – Masculin 8000 m;  
Seniori - Feninin 8000 m; 
Seniori - Masculin 10000 m 
IV. PARTICIPANŢI ŞI DESFASURAREA CONCURSULUI 

 

     Echipele la categoria juniori 1 pot fi formate din maxim 6 atleţi, dintre care vor puncta în clasament primii 4 

atleţi în ordinea sosirii. 

La categoria seniori si tineret echipele pot fi formate din maxim 4 atleti si puncteaza 3 atleti in ordinea 

sosirii. 

Juniorii mici cat. 2- cadeți  pot fi înscriși și în echipa juniorilor mari cat. 1, ei intrând  în clasamentul 

general individual și pe echipe al  acestei categorii (juniori mari cat. 1). 

Juniorii 3 nu pot participa. 

Copiii nu pot participa la nici o categorie superioară la individual și pe echipe . 

➢ V. INSCRIEREA SI VALIDAREA CONCURENTILOR  
 

Înscrierile la etapa finală se fac până la data de 08.10.2019 pentru categoriile de seniori, 
tineret, juniori 1. 

▪ Validarea concurenţilor are loc în ziua de miercuri 16.10.2019 ,intre orele 10:00 – 14:00, 
telefon 0742.113.344. 

▪ Sedinta tehnica va avea loc în ziua de joi 17.10.2018 ora 18:00.  
▪ Ridicarea numerelor , formarea echipelor si prezentarea carnetelor de legitimare cu 

viza medicala si viza anuala la zi, se va face joi 17.10.2019 intre orele 14:00-18:00. 
➢ 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. Oferte de cazare si masa: 

- Complex turistic VERDI, Baile Felix   

Cazare + masa - 110 lei / persoana (masa meniu fix) 

        Refacere – 20 lei / zi / persoana ( bazin exterior , apa termala ) 

        Rezervari la telefon: 0758.353.220 – Claudia sau 0770.571.218 – Receptie 

 

 

 



 

 

 

 

        

 

 

 PROGRAM  

       Campionatul National de Cros, 18.10.2019 – Baile Felix  

               

10:00 – Juniori 1 Feminin 

10:20 – Juniori 1 Masculin 

10:50 – Tineret Feminin 

11:20 – Tineret Masculin 

11:50 – Seniori Feminin 

12:20 – Seniori Masculin 

 

   Director de concurs: Robert Olah 

   Judecator arbitru: 

 


