REGULAMENTUL
Campionatului național 20000 m marș , seniori, U23 si
U20- individual și pe echipe
 DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII
o

12.09.2020 – Bucuresti-Stadionul Iolanda Balas Soter

 ÎNSCRIEREA ŞI VALIDAREA CONCURENŢILOR
o Inscrierile se trimit pe site-ul F.R.A. pana pe 10.09.2020
o Doar modificarile inscrierilor initiale se fac telefonic in data de
11.09.2020 ,pana la ora 12:00, la telefon : 0742.113.344.

o Prezentarea legitimatiilor,achitarea taxei de participare a concurentilor inscrisi
precum si inscrierea, validarea echipelor se vor face in data de 11.09.2020 la
sediul FRA.
SEDINTA TEHNICA: In preziua datei de desfasurare a competitiei
 Participarea :
 Participarea se face la masculin si feminin, individual și pe echipe la
categoria: seniori, tineret, juniori 1.
 Echipele pot fi alcătuite din 4 atleţi din care vor puncta 3 în ordinea sosirii
în clasamentul general.



Juniorii U18 (cadeți) Masculin ȘI Feminin NU pot participa.

 DESFĂSURAREA CONCURSULUI:

-

-

La intrarea in incinta complexului se va efectua un triaj al sportivilor,
antrenorilor si al insotitorului minorului.
Intrarea in stadion se face cu cel putin o ora inainte de inceperea
probei.
Sportivii au obligatia sa pastreze distantarea fizica prevazuta in ordinul
667/1236/07.07.2020.
Accesul spectatorilor in stadion este strict interzis conf. Ordinului
667/1236/07.07.2020.
Este obligatorie respectarea indicatiilor stewarzilor pe stadion.
Sportivului minor i se permite accesul cu un insotitor major
(parinte/tutore).
Accesul sportivilor in stadion este permis doar cu legitimatia de
sportiv, cu viza medicala valabila si declaratia pe propria raspundere
completata. In cazul in care legitimatia nu se prezinta/gaseste, singura
modalitate de intrare este prezentarea unei adeverinte medicale
valabile.

-

Accesul antrenorilor in stadion se face pe baza carnetului de antrenor
sau a delegatiei de la club.
Nu este necesar testul Covid-19.
Este interzisa participarea cu echipamentul echipei nationale.
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Presedinte comisia de competitii

Secretar General

Oatu Cristian Valentin

Iancu Augustin

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
Club/Asociatie

Subsemnatul___________________________________________________________________
Numar telefon _______________________________________________________in calitate
de:
o
o
o
o
o
o
o

ANTRENOR
SPORTIV (legitimat)
INSOTITOR al minorului
ARBITRU
ORGANIZATOR
VOLUNTAR
REPREZENTANT AL PRESEI

declar pe proprie raspundere ca nu prezint simtomatologie specifica SARS COV2 si anume:
- febra (peste 37,3°C),
- tuse uscata,
- senzatie de oboseala,
- gat uscat,
- dureri de cap (cefalee),
- dureri musculare si articulare,
- diaree,
- pierderea mirosului si a gustului.
Ma angajez sa respect Ordinului comun al Ministerului Tineretului si Sportului si a
Ministerului Sanatatii nr. 667/1236 din 07.07.2020 regulament privind conditiile necesare a fi
respectate in vederea participarii la competitii in cazul sporturilor individuale care se practica
in aer liber" precum si toate regulile de acces in Complexul Sportiv "Iolanda Balas Soter"
stabilite de F.R.A., sa pastrez distanta fizica de minim 2 metri si sa nu formez grupuri de
persoane pe perioada competitiei.
Totodata declar ca sunt de ACORD sa imi fie masurata temperatura corporala cu un
termometru digital cu infrarosu (termometru fara contact) de catre un reprezentant
medical din cadrul Federatiei Romane de Atletism, pentru a putea participa la competitia
desfasurata in data de ……………………….. in incinta Complexului Sportiv "Iolanda Balas Soter".
* Prin completarea acestui chestionar, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter
personal.

Semnatura

Data

