
 

 

 

INVITAŢIE 
Pentru implementarea programului „Spiriduşii Atletismului” 

Activităţi pentru dezvoltarea disciplinei / ramurii sportive: selecţie, pregătire, organizare / 

participare competiţii pentru copii de 9 ani şi mai mici. 

Perioadă desfăşurare: 1 decembrie – 15 mai 

 

Federaţia Română de Atletism invită toate Asociaţiile Judeţene de Atletism şi cluburile 

sportive cu secţie de atletism să participe la programul „Spiriduşii Atletismului” - Activităţi pentru 

dezvoltarea disciplinei / ramurii sportive: selecție, pregătire, organizare / participare competiții 

pentru copii de 9 ani si mai mici. 

Departamentul pentru copii din cadrul Federaţiei Române de Atletism lansează apelul către toate 

structurile sportive pentru organizarea a 20 competiţii de acest fel la nivelul întregii ţări, între 10 

decembrie 2019 şi 15 mai 2020. 

Rolul programului este de a stimula mişcarea la nivelul copiilor cu vârstă preşcolară şi şcolară, 

de până la 9 ani, şi de a-i atrage către practicarea atletismului ca sport principal, pentru o 

dezvoltare armonioasă fizică şi mentală. 

Candidaturile tuturor asociaţiilor judeţene şi cluburilor sportive vor fi evaluate pe baza câtorva 

criterii de bază, cum ar fi:  

 Promptitudinea răspunsului la apelul lansat de federaţie 

 Organizarea anul trecut a primei ediţii a programului 

 Modul de organizare a primei ediţii a programului (implementare, număr de participanţi) 

 Modul de raportare către FRA a rezultatelor primei ediţii a programului 

 Numărul estimativ de participanţi pentru competiţiile propuse 

 Prezentarea regulamentului de concurs 

 Procentul de co-finanţare a proiectului de structura organizatoare 

 

Cele 20 structuri sportive care se vor regăsi pe lista finală vor primi fiecare suma de 3000 de lei 

pentru organizarea competiţiei având criteriile de mai sus.  

În programul de concurs este obligatoriu să existe două probe la alegere din cele patru 

detaliate mai jos:  

- alergare 30 m, 

- săritura în lungime de pe loc 

- aruncarea mingii medicinale (de 1 kg) prin azvârlire cu ambele mâini. 

- ștafetă/naveta mixtă ( 2 fete , 2 băieţi) 4 x30 m. 

*(completarea programului de concurs rămâne la latitudinea fiecărei structuri de organizare, în 

funcţie de posibilităţile logistice). 

Le mulţumim tuturor celor care ne vor ajuta să implementăm cu succes o nouă ediţie a unei 

competiţii pentru cei mai mici atleţi şi să o transformăm într-un reper pentru impulsionarea 

atletismului la nivelul copiilor! 

  

PREȘEDINTE FRA     DIRECTOR DEPARTAMENT COPII  

FLORIN FLOREA      Prof. PAULA IVAN 

 

 



 

 

 

 

Programul de implementare a proiectului 

 
 20-30 noiembrie 2019 – Primirea de solicitări 

Solicitarea trebuie să cuprindă 

- Data şi locul 

- Denumirea competiţiei 

- Estimarea numărului de participanţi 

- Procentul de co-finanţare (dacă există) 

- Regulament şi program 

 

 1-10 decembrie – afişare competiţii câştigătoare 

 11-15 decembrie – trimitere documentaţie către structurile organizatoare 

 

Coordonate înscriere:  

 

Coordonator Asociaţii Judeţene de Atletism Laura Pazari laura.pazari@fra.ro 0755062678  

Director departamentul copii Paula Ivan 0722465582 

 

 


