
 

 

5.2. COMPETITII INTERNATIONALE SENIORI  
 

 

Campionatul Balcanic de Sală pentru Seniori  
 

Dată de desfășurare: 15.02.2020 

Localitate/Țară: Istanbul/Turcia 

OBIECTIVE: 10 medalii 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

5. Vârsta minimă de participare: Pot participa sportivii ce împlinesc vârsta de 16 ani la 31.12.2020, 18 ani în proba de greutate 

bărbați. 

6. Număr de participanți pe probă: Fiecare țară are dreptul la doi competitori de probă, nu se admit H.C-uri. 

7. Cheltuieli:  Pentru un număr de 20 de persoane(16 atleți și 4 oficiali), Federația gazdă asigură 2 zile masă și cazare. Înafara  

aceastei cote, Federația  Română de Atletism trebuie să achite 50€/persoană/zi. 

8. Înscrieri: 

- Preliminare, cu 2 luni înaintea desfășurării competiției  (15.12.2019) 

- Finale, nu mai târziu de 5 zile înaintea derulării competiției (luni 10.02.2020) 

9. Transport  avion: plecare în data de 14.02.2020, sosire în data de 16.02.2020 

 

PROBE DE CONCURS ȘI STANDARDURI DE PARTICIPARE: 

1. Probe de concurs: 60m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 4x400m, 60mg, înălțime, prăjină, lungime, triplusalt, greutate. 

2. Standardele de participare: vor fi stabilite de Comisia Executivă  a ABAF-ului și vor fi puse la dispoziția  țărilor participante  

cât mai curând. 

3. Link-ul de accesare: 

               http://www.balkan-athletics.eu/pdf/ABAF%20Championships%20Regulations%202019.pdf 
NOTĂ:  

http://www.balkan-athletics.eu/pdf/ABAF%20Championships%20Regulations%202019.pdf


 Orice modificare, adăugare în regulamentul de desfășurare a competiției, primite de la WA, EA, ABAF, va fi adusă la 

cunoștință și actualizată în prezentul regulament. 

 Atenție la valabilitatea pașapoartelor(valabilitate 6 luni de la intrarea in Turcia)  

SELECȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE: 

7. Selecția pentru echipa  care va participa la C.B. de sală de la Istanbul, se va face  după competițiile ce se vor desfășura în 

perioada 10.01-07.02.2020. 

8. Componența lotului se stabilește de către antrenorul federal coordonator, după consultarea cu antrenorii federali pe probe. 

Lotul va fi validat de către Consiliul Federal. 

9. Comunicare lotului care va face deplasarea precum și a antrenorilor care vor însoți delegația se va face pe data de 07.02.2020. 

10. Echipa care face deplasarea, se va reuni la București în data de 13.02.2020, la o locație ulterior transmisă. Prezența la reunirea 

lotului este obligatorie și  se va avea în vedere un program stabilit, după cum urmează: 

 Verificarea documentelor de călătorie 

 Verificarea stării de sănătate a sportivilor 

 Echiparea sportivilor și a antrenorilor 

 Semnarea documentelor: codul de etică și conduită, protecția datelor personale 

 Înmânarea diurnei aferente competiției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Campionatul Mondial de Sală pentru Seniori  
 

Dată de desfășurare: 13-15.03.2020 

Localitate/Țară: Nanjing/China 

OBIECTIVE:    

 1 loc IV-VIII 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

1. Vârsta minimă de participare: Pot participa sportivii ce împlinesc vârsta de 16 ani la 31.12.2020, 18 ani în proba de greutate 

bărbați. 

2. Număr de participanți pe probă: Fiecare țară are dreptul la doi competitori de probă. 

3. Înscrieri: 

- Preliminare: 14.12.2019 

- Finale: 02.03.2020 

4. Transport  avion: plecare în data de 11.03.2020, sosire în data de 16.03.2020 

 

PROBE DE CONCURS ȘI STANDARDE DE PARTICIPARE: 

Pentru a consulta standardele de participare vă rugăm accesați link-ul: 

https://media.aws.iaaf.org/competitioninfo/e6c5104a-6d5b-4093-9f97-aec53c51a2fb.pdf 
NOTĂ:  

 Orice modificare, adăugare în regulamentul de desfășurare a competiției, primite de la WA, EA, ABAF, va fi adusă la 

cunoștință și actualizată în prezentul regulament. 

 Atenție la valabilitatea pașapoartelor(se admit pașapoartele  de 5 sau 10 ani), pentru China este necesară viză de 

intrare. 

 

SELECȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE: 

8. Selecția pentru echipa  care va participa la C.M. de Sală de la Nanjing se va face în baza  performanțelor realizate în intervalul 

01.01.2019. – 01.03.2020, cu respectarea cerințelor WA. 

https://media.aws.iaaf.org/competitioninfo/e6c5104a-6d5b-4093-9f97-aec53c51a2fb.pdf


9. Componența lotului se stabilește de către antrenorul federal coordonator, după consultarea cu antrenorii federali pe probe. 

Lotul va fi validat de către Consiliul Federal. 

10. Comunicare lotului care va face deplasarea precum și a antrenorilor care vor însoți delegația se va face pe data de 03.03.2020. 

11. Echipa care face deplasarea, se va reuni la București în data de 10.03.2020, la o locație ulterior transmisă. Prezența la reunirea 

lotului este obligatorie și  se va avea în vedere un program stabilit după cum urmează: 

 Verificarea documentelor de călătorie 

 Verificarea stării de sănătate a sportivilor 

 Echiparea sportivilor și a antrenorilor 

 Semnarea documentelor: codul de etică și conduită, protecția datelor personale 

 Înmânarea diurnei aferente competiției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cupa Europei  de Aruncări Lungi 
 

Dată de desfășurare: 21-22.03.2020 

Localitate/Țară: Leiria/Portugalia 

OBIECTIVE:  

 1-2 medalii 

 2-3 locuri IV-VIII 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

5. Vârsta minimă de participare:   

6. Număr de participanți pe probă:  

7. Cheltuieli:   

8. Înscrieri: 

- Preliminare: 12.12.2019 

- Finale: 11.03.2020, orele 14:00 

9. Transport  avion: plecare în data de 20.03.2020, sosire în data de 23.03.2020 

 

PROBE DE CONCURS M+F, Seniori și Tineret:  

 Greutate, Suliță, Ciocan, Disc 

 Link-ul de accesare:  

https://www.european-

athletics.org/mm/Document/EventsMeetings/General/01/28/98/82/EA_Information_Bulletin_Final_English.pdf 

NOTĂ:  

 Orice modificare, adăugare în regulamentul de desfășurare a competiției, primite de la WA, EA, ABAF, va fi adusă la 

cunoștință și actualizată în prezentul regulament. 

 

https://www.european-athletics.org/mm/Document/EventsMeetings/General/01/28/98/82/EA_Information_Bulletin_Final_English.pdf
https://www.european-athletics.org/mm/Document/EventsMeetings/General/01/28/98/82/EA_Information_Bulletin_Final_English.pdf


SELECȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE: 

1. Selecția pentru echipa  care va participa la Cupa Europei de Aruncări Lungi de la Leiria se va face la C.N. de Seniori din data 

de 08.03.2020 și în conformitate cu cerințele EA pentru această competiție. 

2. Componența lotului se stabilește de către antrenorul federal coordonator, după consultarea cu antrenorii federali pe probe. 

Lotul va fi validat de către Consiliul Federal. 

3. Comunicare lotului care va face deplasarea precum și a antrenorilor care vor însoți delegația se va face pe data de 12.03.2020. 

4. Echipa care face deplasarea, se va reuni la București în data de 19.03.2020, la o locație ulterior transmisă. Prezența la reunirea 

lotului este obligatorie și  se va avea în vedere un program stabilit după cum urmează: 

 Verificarea documentelor de călătorie 

 Verificarea stării de sănătate a sportivilor 

 Echiparea sportivilor și a antrenorilor 

 Semnarea documentelor: codul de etică și conduită, protecția datelor personale 

 Înmânarea diurnei aferente competiției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cupa Europei  de 10.000m 
 

Dată de desfășurare: 06.06.2020 

Localitate/Țară: Londra/Marea Britanie 

OBIECTIVE:    

 Realizarea standardului de participare pentru JO Tokyo și CE de seniori 2020 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

10. Număr de participanți pe probă: Pot participa 6 atleti/țară, cu condiția de a avea realizat un standard de participare, conform 

cerințelor EA 

11. Înscrieri: 

- Preliminare: 04.03.2020 

- Finale: 26.05.2020, orele 14:00 

12. Transport  avion: plecare în data de 05.06.2020, sosire în data de 07.06.2020 

13. Link-ul de accesare: 

https://www.european-

athletics.org/mm/Document/EventsMeetings/General/01/28/90/24/2020European10000mCupEntryStandards_Neutral.pdf 

NOTĂ:  

 Orice modificare, adăugare în regulamentul de desfășurare a competiției, primite de la WA, EA, ABAF, va fi adusă la 

cunoștință și actualizată în prezentul regulament. 

 

SELECȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE: 

5. Selecția pentru echipa  care va participa la Cupa Europei de 10.000m de la Londra se va face în urma participării la 

competițiile interne și internaționale, în conformitate cu cerințele EA. 

6. Componența lotului se stabilește de către antrenorul federal coordonator, după consultarea cu antrenorii federali pe probe. 

Lotul va fi validat de către Consiliul Federal. 

7. Comunicare lotului care va face deplasarea precum și a antrenorilor care vor însoți delegația se va face pe data de 27.05.2020. 

https://www.european-athletics.org/mm/Document/EventsMeetings/General/01/28/90/24/2020European10000mCupEntryStandards_Neutral.pdf
https://www.european-athletics.org/mm/Document/EventsMeetings/General/01/28/90/24/2020European10000mCupEntryStandards_Neutral.pdf


8. Echipa care face deplasarea, se va reuni la București în data de 04.06.2020, la o locație ulterior transmisă. Prezența la reunirea 

lotului este obligatorie și  se va avea în vedere un program stabilit după cum urmează: 

 Verificarea documentelor de călătorie 

 Verificarea stării de sănătate a sportivilor 

 Echiparea sportivilor și a antrenorilor 

 Semnarea documentelor: codul de etică și conduită, protecția datelor personale 

 Înmânarea diurnei aferente competiției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Campionatul Balcanic de Seniori  
 

 

Dată de desfășurare: 24-25.06.2019 

Localitate/Țară: Cluj-Napoca/ Romania 

OBIECTIVE: 10-12 medalii 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

14. Vârsta minimă de participare: Pot participa sportivii ce împlinesc vârsta de 16 ani la 31.12.2020, 18 ani în proba de greutate 

și ciocan bărbați. 

15. Număr de participanți pe probă: Fiecare țară are dreptul la doi competitori de probă, nu se admit H.C-uri. 

16. Cheltuieli:  Pentru un număr de 30 de persoane(22 atleți și 8 oficiali), Federația gazdă  asigură  3 zile masă și cazare. Înafara  

aceastei cote, Federația  Română de Atletism trebuie să achite 50€/persoană/zi. 

17. Înscrieri: 

- Preliminare, cu 2 luni înaintea desfășurării competiției  (24.04.2020) 

- Finale, nu mai târziu de 5 zile înaintea derulării competiției (luni 18.06.2020) 

18. Transport: pe 22.06.2020, echipa se va reuni la Cluj-Napoca 

 

PROBE DE CONCURS ȘI STANDARDURI DE PARTICIPARE: 

1. Probe de concurs M+F: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m, 4x100m, 4x400m, 100/110mg, 400mg, 3000m 

ostacole, înălțime, prăjină, lungime, triplusalt, greutate, suliță, disc, ciocan 

2. Standardele de participare: vor fi stabilite de Comisia Executivă  a ABAF-ului și vor fi puse la dispoziția  țărilor participante  

cât mai curând. 

3. Link-ul de accesare: 

http://www.balkan-athletics.eu/pdf/ABAF%20Championships%20Regulations%202019.pdf   

 

NOTĂ:  

 Orice modificare, adăugare în regulamentul de desfășurare a competiției, primite de la WA, EA, ABAF, va fi adusă la 

cunoștință și actualizată în prezentul regulament. 

SELECȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE: 



1. Selecția pentru echipa  care va participa la C.B. de seniori de la Cluj-Napoca, se va face la C.I. ale Romaniei, din data de 05-

06.06.2020 

2. Componența lotului se stabilește de către antrenorul federal coordonator, după consultarea cu antrenorii federali pe probe. 

Lotul va fi validat de către Consiliul Federal. 

3. Comunicare lotului care va face deplasarea precum și a antrenorilor care vor însoți delegația se va face pe data de 19.06.2020. 

4. Echipa care face deplasarea, se va reuni la Cluj-Napoca în data de 22.06.2020, la o locație ulterior transmisă. Prezența la 

reunirea lotului este obligatorie și  se va avea în vedere un program stabilit, după cum urmează: 

 Verificarea documentelor de călătorie 

 Verificarea stării de sănătate a sportivilor 

 Echiparea sportivilor și a antrenorilor 

 Semnarea documentelor: codul de etică și conduită, protecția datelor personale 

 Înmânarea diurnei aferente competiției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Campionatul Balcanic de Ștafete pentru Seniori  
 

Dată de desfășurare: 28-29.06.2020 

Localitate/Țară: Erzurum/Turcia 

Obiective: 2-3 medalii 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

19. Vârsta minimă de participare: Pot participa sportivii ce împlinesc vârsta de 16 ani la 31.12.2020. 

20. Număr de participanți pe probă: Fiecare țară are dreptul de a înscrie câte o echipă la  fiecare probă, nu se admit H.C-uri. 

21. Cheltuieli:  Pentru un număr de 22 de persoane(16 atleți și 6 oficiali), Federația gazdă asigură 3 zile masă și cazare. Înafara  

aceastei cote, Federația  Română de Atletism trebuie să achite 50€/persoană/zi. 

22. Înscrieri: 

- Preliminare, cu 2 luni înaintea desfășurării competiției  (28.04.2020) 

- Finale, nu mai târziu de 5 zile înaintea derulării competiției (20.06.2020) 

23. Transport  avion: plecare în data de 27.06.2020, sosire în data de 30.06.2020 

 

PROBE DE CONCURS ȘI STANDARDE DE PARTICIPARE: 

4. Probe de concurs M+F: 4x100m, 4x400m, 4x400m mixt 

5. Standardele de participare: Pot fi înscriși 6 atleți pentru fiecare ștafetă, numai 4 din cei 6 înscriși pot lua startul în 

competiție. 

6. Link-ul de accesare: 

http://www.balkan-athletics.eu/pdf/ABAF%20Championships%20Regulations%202019.pdf   

 

NOTĂ:  

 Orice modificare, adăugare în regulamentul de desfășurare a competiției, primite de la WA, EA, ABAF, va fi adusă la 

cunoștință și actualizată în prezentul regulament.  

 Atenție la valabilitatea pașapoartelor(valabilitate 6 luni de la intrarea in Turcia)  

SELECȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE: 



5. Selecția pentru echipa  care va participa la C.B. de Ștafete de la Erzurum, se va face ținând cont de rezultatele obținute de 

sportivi la competițiile interne și internaționale din perioada 22.05-10.06.2020 și bineînțeles de omogenitate în alcătuirea 

echipei. 

6. Componența lotului se stabilește de către antrenorul federal coordonator, după consultarea cu antrenorii federali pe probe. 

Lotul va fi validat de către Consiliul Federal. 

7. Comunicare lotului care va face deplasarea precum și a antrenorilor care vor însoți delegația se va face pe data de 09.07.2020. 

8. Echipa care face deplasarea, se va reuni la București în data de 26.06.2020, la o locație ulterior transmisă. Prezența la reunirea 

lotului este obligatorie și  se va avea în vedere un program stabilit, după cum urmează: 

 Verificarea documentelor de călătorie 

 Verificarea stării de sănătate a sportivilor 

 Echiparea sportivilor și a antrenorilor 

 Semnarea documentelor: codul de etică și conduită, protecția datelor personale 

 Înmânarea diurnei aferente competiției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jocurile Olimpice 
 

Dată de desfășurare: 31.07-09.08.2020  

Localitate/Țară: Tokyo/Japonia 

OBIECTIVE:    

 1 medalie 

 1clasare IV-VIII 

 10-12 calificaí 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

24. Vârstă de participare: Pot participa sportivii ce împlinesc vârsta de 16 ani la 31.12.2020, 18 ani în probele de aruncări, 

maraton, marș, probe combinate 

25. Număr de participanți pe probă:  3 sportivi de probă  

26. Înscrieri: 

- Preliminare:  

- Finale:  
27. Cheltuieli: toate cheltuielile vor fi suportate de COSR  

 

PROBE DE CONCURS ȘI STANDARDE DE PARTICIPARE: 

Pentru a consulta condițiile de participare vă rugăm accesați link-urile:  

https://media.aws.iaaf.org/competitioninfo/f24b3933-5416-4694-a66e-19d8a759cde9.pdf 
 

NOTĂ:  

 Orice modificare, adăugare în regulamentul de desfășurare a competiției, primite de la WA, EA, ABAF, va fi adusă la 

cunoștință și actualizată în prezentul regulament. 

 

https://media.aws.iaaf.org/competitioninfo/f24b3933-5416-4694-a66e-19d8a759cde9.pdf


SELECȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE: 

9. Selecția pentru echipa  care va participa la J.O. de la Tokyo, se va face conform cerințelor WA. 

10. Comunicare lotului de sportivi care va face deplasarea precum și a antrenorilor care vor însoți delegația, se va face la o  data 

ulterior transmisă, în funcție de numărul  de sportivi calificați și  nr de locuri în colectivul tehnic(număr alocat de către COSR). 

Staff-ul tehnic care va participa la JO, va fi validat de Biroul Federal. 

11. Echipa care face deplasarea, se va reuni la București la o dată și o locație ulterior transmisă de către COSR. Prezența la 

reunirea lotului este obligatorie și  se va avea în vedere un program stabilit după cum urmează: 

 Verificarea documentelor de călătorie 

 Verificarea stării de sănătate a sportivilor 

 Echiparea sportivilor și a antrenorilor 

 Semnarea documentelor: codul de etică și conduită, protecția datelor personale, contractului cu COSR 

 Evenimente obligatorii ale COSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Campionatul European  pentru Seniori 

 

Dată de desfășurare: 26-30.08.2020 

Localitate/Țară: Paris/Franta 

OBIECTIVE:    

 1 medalie 

 1-2 locuri IV-VIII 

 1-2 locuri în finala de 12 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

28. Vârsta minimă de participare: Pot participa sportivii ce împlinesc vârsta de 16 ani la 31.12.2020, 18 ani la 31.12.2020 în 

probele de aruncări, probe combinate, maraton și marș. 

29. Număr de participanți pe probă: Fiecare țară are dreptul la trei competitori de probă. 

30. Înscrieri: 

- Preliminare: 31.05.2019 

- Finale: 16.08.2020  

31. Transport  avion: plecare în data de 24.08.2020, sosire în data de 31.08.2020 

 

PROBE DE CONCURS ȘI STANDARDE DE PARTICIPARE: 

 Link-ul de accesare:  

https://www.european-athletics.org/mm/Document/EventsMeetings/General/01/28/98/79/ECH2020-
EntryStandardsandConditions_English.pdf 
NOTĂ:  

 Orice modificare, adăugare în regulamentul de desfășurare a competiției, primite de la WA, EA, ABAF, va fi adusă la 

cunoștință și actualizată în prezentul regulament. 

 

SELECȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE: 

https://www.european-athletics.org/mm/Document/EventsMeetings/General/01/28/98/79/ECH2020-EntryStandardsandConditions_English.pdf
https://www.european-athletics.org/mm/Document/EventsMeetings/General/01/28/98/79/ECH2020-EntryStandardsandConditions_English.pdf


12. Selecția pentru echipa  care va participa la CE. de Seniori  de la Paris se va face în baza  performanțelor realizate în intervalul 

01.01.2019– 16.08.2020, conform cerințelor EA. 

13. Componența lotului se stabilește de către antrenorul federal coordonator, după consultarea cu antrenorii federali pe probe. 

Lotul va fi validat de către Consiliul Federal. 

14. Comunicare lotului care va face deplasarea precum și a antrenorilor care vor însoți delegația se va face pe data de 17.08.2020. 

15. Echipa care face deplasarea, se va reuni la București în data de 23.08.2020, la o locație ulterior transmisă. Prezența la reunirea 

lotului este obligatorie și  se va avea în vedere un program stabilit după cum urmează: 

 Verificarea documentelor de călătorie 

 Verificarea stării de sănătate a sportivilor 

 Echiparea sportivilor și a antrenorilor 

 Semnarea documentelor: codul de etică și conduită, protecția datelor personale 

 Înmânarea diurnei aferente competiției 

 

 


