
 

5.1. COMPETITII INTERNATIONALE DE JUNIORI 

 

 JOCURI BALCANICE INDOOR – Juniori U20 

 

Dată de desfășurare  09.02.2020 

Localitate/Țară         Istanbul/TURCIA 

Obiective    

- 10 medalii dintre care 3 medalii de aur 

- 8 clasări în finale 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

1. Vârstă de participare. Sportivi născuți 2001 – 2002 și 2003 – 2004. 

2.  ABAF asigură.  Pentru un număr de 20 persoane 16 atleți și 4 oficiali x2 zile, masă și cazare. În plus față 

de această cotă, ABAF-ul prin intermediul țării organizatoare percepe suma de 50€/zi/persoană, indiferent de 

calitatea în delegație. 

3. Înscrieri 

- Preliminare, 2 luni înaintea desfășurării competiției  (09.12.2019), 

- Finale, 5 zile înaintea derulării competiției (luni.03.02.2020) 

4. Transport  avion, datele voiajului vor fi comunicate 



PROBE DE CONCURS  

- Băieți+Fete 60 m plat / 400 m plat / 800 m / 1500 m/3000 m / 60 m.g. / Prăjină / Înălțime / Lungime / 

Triplu salt / Greutate / 4x400 m 

SELECȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE 

1. Se vor selecționa în echipa care participă la J.B. de sală de la Istambul, atleții deținători ai celei mai bune 

performanțe la data de 03.02.2020, realizată în intervalul 17.01.- 01.02.2020, în cadrul unui concurs oficial 

prevăzut în Calendarul FRA. Definitivarea lotului care va face deplasarea revine Directorului tehnic  al 

loturilor de juniori, în urma consultărilor cu antrenorii federali pe grupe de probe. 

2. Al doilea atlet la o probă va constitui opțiunea rezonabilă a coordonatorului lotului de juniori împreună cu 

antrenorii federali pe grupe de probe. 

3. Selectarea antrenorilor care participă la această competiție se va face în funcție de principiul asigurării celei 

mai eficiente susțineri a atleților în concurs. 

4. Comunicare lotului care va face deplasarea precum și a antrenorilor care vor însoți delegația se va face pe 

data de 03.02.2020 

5. Echipa care  va face deplasarea se va reuni la București în data de 07.02.2020 orele 12,00 într-o locație ce va 

fi comunicată o dată cu comunicarea lotului care face deplasarea. 

6. Echiparea (pentru sportivii care nu au concurat în sezonul 2019) se va face în cursul dimineții de 07.02.2020.  

DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE  

1. Pașaport cu valabilitate de minimum 6 luni de la data prevăzută pentru zborul de întoarcere în Țară. 

2. Pentru cei care la data concursului nu au împlinit 18 ani este nevoie de Procură notarială pentru a părăsi 

Țara. 

3. Antrenorii  pe numele cărora se fac Procuri notariale, trebuie să obțină de la Poliție, Cazierul judicia 

 



DIRECTOR LOTURI DE JUNIORI 

Doru Crișan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MECI    CYPRU – UKRAINA – BELARUS – ISRAEL - ROMANIA 

 

Dată de desfășurare  10.05.2020 

Localitate/Țară         CYPRU 

Obiective 

- Locul I în competiția fetelor 

- Locul II în competiția băieților 

- Locul I în clasamentul cumulat 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

1. Vârstă de participare. Sportivi născuți 2001 – 2002 și 2003 – 2004. 

2. Număr de participanți pe probă. Fiecare țară are dreptul la un singur reprezentant de probă.(fără H.C.-uri)   

3. Probele de concurs băieți + fete. 100m plat / 400 m plat/ 800 m / 5000 m/ 100-110 m.g / 400 m.g./3000 m 

obstacole / Prăjină / Înălțime / Lungime / Triplu / Greutate (6 Kg) / Disc (1,750 Kg) / Suliță (800 gr) / 

Ciocan (6 Kg ) ștafetă 4x100 m  numai băieți / 4x400 m numai fete 

SELECȚIA  ECHIPEI REPREZENTATIVE 

1. Selecția sportivilor ce vor alcătui echipa reprezentativă pentru această competiție se va face  cu ocazia 

concursului  ”Open juniori” din data de 24 – 25.04.2020 



2. Componența celor două ștafete ( 4x100 m băieți și 4x400 m fete) va fi decisă de către coordonatorul lotului 

de juniori în urma consultărilor cu antrenorul federal pentru probele de ștafetă. 

3. Componența echipei (sportivi și antrenori) care participă la această competiție  va fi comunicată in data de 

26.04.2020 după G.P. de juniori. 

4. Selectarea antrenorilor care participă la această competiție se va face în funcție de principiul asigurării celei 

mai eficiente susțineri a atleților în concurs. 

5. Reunirea  lotului : data și locația se vor comunica după stabilirea datelor de zbor. În funcție de aceste date  se 

va stabil câns va avea loc echiparea echipei. 

DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE 

1. Pașaport cu valabilitate de minimum 6 luni de la data prevăzută pentru zborul de întoarcere în Țară. 

2. Pentru cei care la data concursului nu au împlinit 18 ani este nevoie de Procură notarială pentru a părăsi 

Țara. 

3. Antrenorii  pe numele cărora se fac Procuri notariale, trebuie să obțină de la Poliție, Cazierul judiciar. 

DIRECTOR LOTURI DE JUNIORI 

Doru Crișan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOCURI BALCANICE  - Juniori U20 

Dată de desfășurare  20 – 21.06.2020. 

Localitate/Țară         Istanbul/Turcia 

Obiective 

- 8 medalii dintre care 2 medalii de aur 

- 14 clasări în finale 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

1. Vârstă de participare. Sportivi născuți 2001 – 2002 și 2003 – 2004. 

2. Număr de participanți pe probă. Fiecare țară are dreptul la doi competitori de probă, fără H.C-uri. 

3. ABAF asigură.  Pentru un număr de 30 persoane, 22 atleți și 8 oficiali x 2 zile, masă și cazare. În plus față 

de această cotă, ABAF-ul prin intermediul țării organizatoare percepe suma de 50€/zi/persoană, indiferent de 

calitatea în delegație. 

4. Înscrieri 

- Preliminare, 2 luni înaintea desfășurării competiției  (20.04.2020) 

- Finale, 5 zile înaintea derulării competiției (luni 15.06.2020) 

5. Transport  avion, datele voiajului vor fi comunicate 

 

PROBE DE CONCURS  

Băieți+Fete 100 m plat / 200 m plat / 400 m plat / 800 m / 1500 m /3000 m /5000 m / 100-110 m.g. /400 m.g. / 

3000 m obst / Prăjină / Înălțime / Lungime / Triplu salt /Disc/ Greutate  / Suliță / Ciocan / 4x100 m/ 4x400 m / 

Heptahlon - Decathlon 



SELECȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE 

1. Selecția pentru această competiție se va face în  urma desfășurării  Finalei Campionatului național de juniori 

1 (12 – 13.06.2020). Locul I, sau următorul (în cazul refuzului locului I) clasat vor face parte din delegația 

oficială a Românie.   Definitivarea lotului care va participa la această competiție revine Directorului tehnic al 

Loturilor de juniori, în urma consultărilor cu antrenorii federali pe grupe de probe. Datorită calendarului 

competițional intern, cadeții nu pot participa la Balcaniada de juniori, chiar daca obțin o performanță care le-

ar da dreptul să facă parte din echiupă. 

2. Un al doilea atlet la o probă poate constitui opțiunea cluburilor. Condițiile financiare (suportate de club) în 

care se poate face deplasarea sunt următoarele : 

a. 50 € om/zi cazare +hrană 

b. Contravaloarea biletului de avionla  

Comnada fermă din partea clubului se va face la Federație, plata cheltuielilor ocazionate de deplasare și 

sejour la locul competiției se va face la revenirea în țară. 

 

3. Componența celor două ștafete ( 4x100 m și 4x400 m fete și băieți) va fi decisă de către coordonatorul 

lotului de juniori în urma consultărilor cu antrenorul federal de ștafete. 

4. Comunicare lotului oficial care participă  precum și a antrenorilor care vor însoți delegația se va face luni 

15.06.2020. 

5. Echipa care ne va reprezenta la J.B. de la  Istanbul se va reuni la București, în ziua de joi 18.06.2020, orele 

13.00 la sediul FRA. 

 

DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE 

 

4. Pașaport cu valabilitate de minimum 6 luni de la data prevăzută pentru zborul de întoarcere în Țară. 



5. Pentru cei care la data concursului nu au împlinit 18 ani este nevoie de Procură notarială pentru a părăsi 

Țara. 

6. Antrenorii  pe numele cărora se fac Procuri notariale, trebuie să obțină de la Poliție, Cazierul judiciar. 

 

DIRECTOR LOTURI DE JUNIORI 

Doru Crișan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOCURI BALCANICE  - Cadeți U18 

Dată de desfășurare  04.07.2020. 

Localitate/Țară         Kraljevo/Serbia 

Obiective 

- 12  medalii dintre care 4 medalii de aur 

- 12 clasări în finale 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

1. Vârstă de participare. Sportivi născuți  2003 – 2004. 

2. Număr de participanți pe probă. Fiecare țară are dreptul la doi competitori de probă, fără H.C-uri. 

3. ABAF asigură.  Pentru un număr de 25 de persoane, 20 atleți și 5 oficiali x 2 zile, masă și cazare.  În plus 

față de această cotă, ABAF-ul prin intermediul țării organizatoare percepe suma de 50€/zi/persoană, 

indiferent de calitatea în delegație 

4. Înscrieri 

- Preliminare, 2 luni înaintea desfășurării competiției  (04.05.2020) 

- Finale, 5 zile înaintea derulării competiției (luni 29.06.2020) 

5.  Transport :  autocar cu plecarea din București 

PROBE DE CONCURS ȘI STANDARDURI DE PARTICIPARE 

Băieți+Fete 100 m plat / 400 m plat / 800 m / 1500 m /3000 m / 100-110 m.g. / 2000 m obst / Înălțime / Lungime / 

Triplu salt /Disc/ Greutate  / Suliță / Ciocan / 4x100 m/ 4x400 m  

SELECȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE 



1. Selecția pentru această competiție se va face în urma desfășurării finalei Campionatului național de cadeți 

(24 – 25.06.2020) Câștigătorul în probele din programul Balcaniadei va fi selecționat automat în echipa care 

va face deplasarea. În situația în care câștigătorul renunță, următorul clasat va intra în echipă.   Definitivarea 

lotului care va participa la această competiție revine antrenorului coordonator  al Loturilor de juniori, în 

urma consultărilor cu antrenorii federali pe grupe de probe. 

2. Un al doilea atlet la o probă poate constitui opțiunea cluburilor. Condițiile financiare (suportate de club) în 

care se poate face deplasarea sunt următoarele : 

a. 50 € om/zi cazare +hrană 

b. Contravaloarea biletului de avionla  

Comnada fermă din partea clubului se va face la Federație, plata cheltuielilor ocazionate de deplasare și 

sejour la locul competiției se va face la revenirea în țară. 

3. Componența ștafetelor de 4x100 m  și 4x400 m (băieți+fete) va fi decisă de către coordonatorul lotului de 

juniori în urma consultărilor cu antrenorul federal de ștafete. 

4. Comunicarea lotului care va face deplasarea precum și a antrenorilor care vor însoți delegația se va face pe 

data de 27.06.2020. 

5. Echipa care ne va reprezenta la J.B.  Kraljevo (sportivi și antrenori oficiali) se va reuni  la București în data 

de marți 02.07.2020 într-o locație ce va fi comunicată o dată cu comunicarea componenței delegației. 

6. Reamintesc că părăsirea teritoriului național se face numai cu pasaportul valabil în următoarele șase luni de 

la data ieșirii din Țară. 

7. Pentru toți componenții delegației vor fi necesare ”Procurile notariale”, iar antrenorii pe numele cărora se 

vor elibera procurile vor trebui să aibă Cazierul judiciar.  

 

Director loturi juniori    

Doru Crișan 



 

 

 

CAMPIONATUL MONDIAL Juniori U20 

Dată de desfășurare  07 - 12.07.2019.  

Localitate/Țară         Nairobi/Kenya 

Obiective  

- 2 medalie 

- 5-6 clasări locurile IV - VIII 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

1. Vârstă de participare. Sportivi născuți  2001 – 2002 / 2003 – 2004 

2. Număr de participanți pe probă. Fiecare țară are dreptul la trei  competitori de probă cu standard de 

particupare  realizat. F.R.A. va deplasa la aceste Campionate (în limita fondurilor disponibile) toți atleții care 

vor realiza standardurile de participare în condițiile prezentate mai jos. 

3. Înscrieri 

- Preliminare, 2 luni înaintea desfășurării competiției  (11.05.2020) 

- Finale, 25.06.2020 

4. Transport avion, Ruta și coordonatele de zbor vor fi comunicate ulterior  

5. STANDARDURI DE PARTICIPARE 



STANDARD FETE PROBĂ STANDARD BĂIEȚI 
11.85   100 m plat  10.58 

 24.35 200 m plat  21.38 

54.85  400 m plat  47.35 

 2.08.70 800 m 1.50.80  

4,28,00  1500 m 3.48.00  

9.25.00 3000 m 8.14.00 

16.35.00  5000 m 14.12.00  

10.35.00  3000 m Obstacole 9.07.00  

  110 m.garduri 14.15 (0,99 m)  

14,15 100 m.garduri  

61,40  400 m garduri 53.10  

 10.000 m W 43.40.00 

1,79  Înălțime 2m16 

6,10  Lungime 7m58 

 12,65 Triplu salt 15m60  

4,00  Prăjină 5m10  

14,00   Greutate 18m30 (6 Kg)  

47,50  Disc 57m00 (1,750 Kg)  

48,00  Suliță 69m50  

57,50  Ciocan 68m50  

Fără standard 4x100 m Fără standard 

Fără standard 4x400 m Fără standard 

5250  Heptahlon / Decathlon 7100 pct 

 

 

SELECȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE 

1. Selecția pentru această competiție se va face în baza mediei performanțelor realizate în intervalul 10.05. – 

22.06.2020 (obligatoriu minimum trei concursuri) . 

2. Componența și participarea ștafetelor de 4x100 m  și 4x400 m (băieți+fete) va fi decisă de către 

coordonatorul lotului de juniori în urma consultărilor cu antrenorul federal de ștafete. 

3. Comunicarea lotului  precum și a antrenorilor care vor însoți delegația se va face pe data de 04.07.2019 



4. Echipa care ne va reprezenta la Campionatele Mondiale se la Nairobi/Kenya (sportivi și antrenori oficiali) se 

va reuni  într-un stagiu de 7 zile înaintea plecării la competiție, într-o locație ce va fi comunicată ulterior. 

5. Echiparea lotului care face deplasarea la Nairobi se va face la prezentarea pentru cantonamentul dinaintea 

plecării. 

6. Reamintesc că părăsirea teritoriului național se face numai cu pasaportul valabil în următoarele șase luni de 

la data ieșirii din Țară. 

7. Pentru toți componenții delegației vor fi necesare ”Procurile notariale”, iar antrenorii pe numele cărora se 

vor elibera procurile vor trebui să aibă Cazierul judiciar.  

 

 

Director loturi juniori 

     Doru Crișan 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAMPIONATUL EUROPEAN U18, Rieti/ITA 

 

Dată de desfășurare  20 - 28. 07.2019. 

Localitate/Țară         Baku / Azerbaidjan 

Obiective 

- 1 – 2 medalii 

- 6 – 8 clasări locurile IV - VIII 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

1. Vârstă de participare. Sportivi născuți  2003 – 2004.   

2. Număr de participanți pe probă.  Fiecare țară participantă are drept de înscriere a doi sportivi într-o probă. 

3. Un atlet poate participa la două probe și o ștafetă, cu condiția ca numai o singură probă dintre cele două să 

fie mai lungă de 200 m. (Ex participare 800 m și 1500m este interzis, în schimb 100 m și 800m  și o ștafetă, 

este permis) 

 

SELECTAREA DELEGAȚIEI  

 

1. Selectarea sportivilor care vor lua parte la această competiție se va face în baza mediei performanțelor 

realizate în sezonul aer liber 2020 (obligatoriu minimum trei competiții) în intervalul 16.05 – 04.07.2020.  



Performanțele reprezentând standardurile de participare realizate în sezonul 2019, trebuiesc confirmate în 

intervalul menționat. 

2. Componența finală a delegației (sportivi și antrenori) va fi comunicată la data de 5.07.2019 

3. În ipoteza participării la una din probele de ștafetă ce se organizează, echipa se va alcătui în principal cu 

sportivi deja calificați la una din probele individuale din programul Campionatelor Europene. 

4. Selectarea antrenorilor se va face  în funcție de structura tehnică a delegației (prioritate având antrenorii 

probelor tehnice) și de valoarea sportivului din delegație (conform tabelei internaționale de punctaj) 

5. Echipa care va face deplasarea se va reuni în data de 06.07.2020 pentru efectuarea unui stagiu de pregătire 

centralizată intr-o locație ce va fi comunicată ulterior. 

6. Pentru toți componenții delegației vor fi necesare ”Procurile notariale”, iar antrenorii pe numele cărora se 

vor elibera procurile vor trebui să aibă Cazierul judiciar.  

 

 

 

 

STANDARDURI DE PARTICIPARE 

STANDARD FETE PROBĂ STANDARD BĂIEȚI 
11,95 100 m plat 10,90 

24,60 200 m plat 22,05 

56,50 400 m plat 49,60 

2,10,00 800 m 1,55,30 

4,35,00 1500 m 4,00,00 

9,50,00 3000 m 8,35,00 

7,15,001 2000 m Obstacole 6,14,00 

  110 m.garduri   14,30 (0,99 m)  

 100 m.garduri  

 400 m garduri 56,00 

 10.000 m W/5000 m W 48,30,00 



 Înălțime 2.03 

 Lungime 7.05 

 Triplu salt 14.35 

 Prăjină 4.60 

 Greutate 17,35 (6 Kg) 

 Disc 54,50 (1,750 Kg) 

 Suliță 67,00 

 Ciocan 68.00 

 4x100 m Fără standard 

 4x400 m Fără standard 

 Heptahlon / Decathlon  6500 pct 

 

Director loturi juniori 

     Doru Crișan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 


