
Decizii ale Consiliul Federal al Federației Române de Atletism 

 

             Referitor la reluarea sezonului competiţional de aer liber a fost necesară 

analiza Ordinului comun al Ministerului Tineretului şi Sportului nr 667/07.07.2020 

şi al Ministerului Sănătăţii nr 1077/07.07.2020. 

Pentru respectarea Ordinului mai sus amintit, în urma şedinţei de Consiliu Federal 

din data de 09 iulie 2020  s-au stabilit următoarele:  

 

1. probele de sprint: 

    - pentru respectarea distanţei fizice între sportivi în probele de 100m plat , 100m 

garduri şi 110m garduri se va păstra un culoar liber, seriile fiind formate din 4 

sportivi. 

    - probele de 200m, 400m şi 400m garduri se vor desfăşura normal, decalajul de 

la start respectând distanţa fizică de minim 2 metri. 

 

2. probele de sărituri  

 - sportivii se vor aşeza între sărituri pe scunele puse la dispziţie de organizatori la 

distanţa regulamentară şi sectoarele vor fi dezinfectate. 

 

3. probele de aruncări 

- sportivii se vor aşeza între aruncări pe scunele puse la dispziţie de organizatori la 

distanţa regulamentară iar  sectoarele şi materialele de concurs vor fi dezinfectate. 

 

4. Probele de semifond, fond, marş şi ştafete nu se pot defăşura deoarece 

dinamica acestor probe nu se poate încadra în cerinţele Ordinului amintit, neputând 

fi respectată distanţa fizică între competitori. 

 

5. În cazul în care Ordinul amintit suferă modificări care vor pute permite 

desfășurarea tuturor probelor în condiții normale, programul de concurs v-a 

cuprine toate probele, inclusiv semifond, fond, marş şi ştafete. 

 

6. În cazul în care pe durata Stării de Alertă nu se va primi permisiunea organizării 

probelor de semifond , fond , marş şi ştafete ,după ridicare resticțiilor se vor 

organiza Campionate Naționale separate doar pentru aceste probe. 

 

La data de 15.07.2020 , la sediul Ministerului Tineretului și Sportului , a 

avut loc o întâlnire a ministrului Ionuț Stroe cu conducerea unor federații la 

sporturi individuale , iar unul din subiectele atinse a fost reluarea activității 

competiționale în Starea de Alertă , cu respectarea Ordinului comun 667 al MTS și 

1236 al Ministeruui Sănătății . 



 

În cadrul acestei întâlniri  conducerea Federației Române de Atletism a 

comunicat că a fost modificat calendarul competițional inițial și că urmează să se 

organizeze competițiile începând cu 24 iulie. 

 

De asemenea, a fost prezentată și situația probelor de semifond, fond, marș 

și ștafete , acolo unde dinamica acestor probe nu poate respecta distanța de 2 metri 

între sportivi , distanță care este obligatorie conform Ordinului mai sus amintit. 

 

Pentru a putea organiza o competiție de atletism pe pistă în care să 

fieprezente și probele de semifond , fond , marș și ștafete sau în afara pistei probele 

de alergare montană , cros și alergare pe șosea , conducerea FRA a solicitat 

ministrului o analiză și s-a stabilit o nouă intâlnire săptămâna viitoare , unde acest 

caz va fi expus către analiză Institului Național  de Sănătate Publică , instituție care 

s-ar putea pronunța  referitor la anumite derogări de la Ordinul MTS și MS . 

                              


