
 
 

 

Dată de desfășurare : 28 – 29.02.2020 
 

Localitate de desfășurare : București 
 

Participanți: 

- Juniorii categoria U16 masculin și feminin, NU AU DREPTUL DE PARTICIPARE LA 

CATEGORIILE Seniori şi Seniori U23; 

- Juniorii categoria U18 masculin NU pot participa în proba greutate la categoria Seniori şi 

Seniori U23; 

- Competitia se desfasoara conform regulamentului categoriei de seniori; 

 
 

Condiții de participare: 
 

1. În probele de 60mp și 60mg, M+F, se vor alerga serii și finală. Se va organiza a 2 a finala, 

doar daca in finala 1 nu se califică 3 sportivi(tineret și juniori), care pot completa 

clasamentul la categoria Seniori U23. În finala 1 se califică primii 8 timpi din serii, și dacă 

este cazul, următoarele rezultate(9-16) se califică în finala a 2 a. Rezultatele din finala a 2 

a nu vor influența clasamentul din finala 1. 

2. Alcătuirea seriilor în probele de 400 m / 800 m/1500 m/3000m se va face exclusiv în funcție 

de rezultatele sezonului 2020. În prima serie concurează sportivii cu cele mai bune rezultate 

(statistica FRA) inregistrate în sezonul 2020, în continuare seriile se alcătuiesc în ordine 

descrescătoare a performanțelor. În situația lipsei unei performanțe oficiale, sportivul va 

fi plasat în ultima serie. 

3. În proba de 400 m în fiecare serie, cel mai bun timp va fi plasat pe culoarul 3, al 2-lea 

rezultat pe culoarul 4, al 3-lea rezultat pe culoarul 2. 

4. În situația în care numărul participanților în proba de săritură în lungime(M+F) este mai 

mare de 16, se vor organiza calificări. Primii 8 atleți/e din sezonul 2019-2020, nu vor 

efectua calificările, sportivii fiind direct prezenți în finală. Din calificări, vor concura în 

finală primii 8 clasați, astfel încât finala de lungime(M+F) va avea 16 concurenți. 

 
5. Utilizarea echipamentului echipei naționale sau ale altei țări este interzisă. 

 
6. La această competiție vor fi 2 camere de apel care se vor regăsi în programul FINAL al 

concursului. 

FINALĂ CAMPIONAT NAȚIONAL SENIORI ȘI 

SENIORI U23 



Programul FINAL al competiției : 

 
Programul atașat acestui regulament este provizoriu, cel FINAL va fi afișat după încheierea 

validărilor, fiind ușor ajustat în funcție de numărul de participați. 

 
Înălțimi inițiale : 

- Înălțime M : 180-185-190-195 ........... +3 cm 

- Înălțime F  : 155-160-165-170-175 ............+3 cm 

- Prăjină B : 3.40- 3.50- 3.60- 3.70- 3.80- 3.90- 4.00 -4.10- 4.20 -4.30- 4.40- 4.50 -4.60 

- Prăjină F : 2.50- 2.60- 2.70- 2.80- 2.90- 3.00- 3.10- 3.20- 3.30- 3.40- 3.50- 3.60- 3.70 

 

 
Inscrierea sportivilor : Se va face exclusiv pe formularul pus la dispoziția Cluburilor pe site-ul 

FRA. Înscrierile se închid luni 17 02.2020 orele 24:00. 

 
Validarea sportivilor : Se va face în ziua de miercuri 26.02.2020, între orele 10:00 – 14:00, la 

telefon: 0742.113.344 

 

 

 

 

 

 
Secretar General, Antrenor Federal, 

Iancu Augustin Dragomir Lenuț
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