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

4.6. Campionatului Național Zonal de sală pentru Copii cat. 1, 2 

 

 

Conform regulamentului actual,  

 

Copii 1, 2 : sportivii născuți în 2007, 2008 

 

➢ DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII  

  

o 8-9.02.2020 - etapa de zonă - Bucureşti ( AR, AG, BR, BZ, CS, CL, CT, DB, DJ, GR, GJ, HD, IL, IF, MH, OT, PH, TM, 

TR, VL ) 

o 8-9.02.2020 - etapa de zonă – Bacău (AB, BH, BN, BT, BR, CJ, CV, GL, HG, IS, MM, MS, NT, SM, SB, SJ, SV, TL, 

VR, VS ) 

o 21-22.03-2020 - etapa FINALĂ – Bucureşti 

 

➢ PROBELE 

 

o Copii 1, 2 – Masculin și feminin: 60 m, 200 m, 800 m, 1500m, 4 x 1 tur, 60 m garduri, înălțime, prăjină, lungime (se măsoară 

de la locul bătăii, dar să nu depăşească pragul de 0.50m hașurat cu cretă), greutate, triatlon (60 m, lungime, 800 m) 

 

➢ PARTICIPANȚI ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

• La etapa finală participarea este liberă. Atleții înscriși în concurs pot participa numai la două probe (ştafeta este 

considerată una din probe). Atleții care participă în proba de triatlon pot participa și în proba de ștafetă.  

• Copiii 2 nu au drept de participare la categorie de vârstă superioară 

• Copiii 1,2 nu pot participa în același concurs decat la o singură probă mai lungă de 400m (de ex: 800 sau 1500m 

etc). 
➢ ÎNSCRIEREA ŞI VALIDAREA CONCURENŢILOR 

 

- Validările la domnul Radu Cusmir la tel: 0721.348.522, vineri, 7 Februarie, între 9:00-12:00. 



- Inscrierile pentru etapa de zona se trimit la F.R.A. si AJA Bacau, iar pentru FINALA la F.R.A. cu 10 zile inaintea datei 

de desfasurare a competitiei. Acestea sunt inscrierile finale. 
- Verificarea legitimatiilor , achitarea taxei de participare si ridicarea numarului de concurs al concurentilor inscrisi se va 

face in preziua datei de desfasurare a competitiei. 

➢ SEDINTA TEHNICA: In preziua datei de desfasurare a competitiei. 

• Pentru validari la etapa de Zona si FINALĂ este obligatoriu ca toți concurenții să aibă carnet de legitimare cu viză 

pe anul 2020 şi viză medicală. Nu se admit inscrieri pe bază de tabele. 

 

➢ PREMII 

• La etapa FINALA se acordă titlul de campion național, medalie, tricou de campion şi diplomă pentru locul I, iar pentru 

locurile II şi III se acordă medalii şi diplome . 

 

➢ Precizări pentru probele de garduri in sala– categoria Copii 1, 2 

 

Probă 

Înălțimea 
Distanța de la start la 

primulgard 
Distanțaîntregarduri 

Distanța de la ultimul 

gard la sosire 
Numărgardurilor 

gardurilor 

Copii MASCULIN CATEGORIA  1,2 

60 m garduri 0,762 m 12,50 m 8,20 m 14,70 m 5 

Copii FEMININ  CATEGORIA 1,2 

60 m garduri 0,680m 12,20 m 7,50 m 10,30 m 6 

 


