REGULAMENTUL
Campionatului Naţional de Cros – U18, U16, Copii 1 si 2
 DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII

 26.09.2020 – Botosani
 II. ORGANIZAREA
 Etapa FINALĂ, va fi organizată de F.R.A., cu sprijinul D.J.S.T Botosani și Asociaţiei Judeţene de Atletism
Botosani
 III. PROBELE
 Distanțele de concurs pentru fiecare categorie de vârstă sunt următoarele:
Etapa finală
- copii 2 F 1200 m
- copii 2 M 1500 m
- copii 1 F 1500 m
- copii 1 M 2000 m
- juniori 3 F 3000 m
- juniori 3 M 4000 m
- juniori 2 F 4000 m
- juniori 2 M 6000 m

IV. PARTICIPANŢI ŞI DESFASURAREA CONCURSULUI







La etapa FINALĂ, participarea se face individual și pe echipe la, juniori 2, juniori 3, copii 1 si 2.
Echipele pot fi formate din maxim 4 atleti din care puncteaza primii 3 atleti in ordinea sosirii, la toate
categoriile de vârstă.
Copiii nu pot participa la nici o categorie superioară la individual și pe echipe , juniorii 3 pot
participa numai la categoria juniorilor 2, ei intrând în clasamentul general individual și pe
echipe al acestei categorii, (juniorilor 2).
Verificarea legitimatiilor cu viza anuala si medicala valabile, este obligatorie si se vor
prezenta la secretariat de catre delegatul clubului cu cel putin 60 minute inaintea probei.
Participarea sportivilor este permisa 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!
CERINTE PRIVIND RESPECTAREA MASURILOR DE SIGURANTA CONFORM ORDINULUI
780/1.432/2020.










Toți participanții (sportivi, voluntari, oficiali etc.) trebuie să își monitorizeze starea de sănătate și să
respecte cu strictețe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena mâinilor,
distanțarea socială, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei respiratorii și
respectarea recomandărilor de a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală, dacă există
simptome specifice bolii.
Participanții trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică folosință,
în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă și alte
articole personale între competitori, interzicerea folosirii dușului sau a saunei, evitarea contactului fizic
- strângeri de mână, îmbrățișări la sfârșitul evenimentului).
Se va efectua un triaj al sportivilor, antrenorilor, oficialilor, voluntarilor si al insotitorului minorului.
Prezentarea la apel se face cu 30 de minute inainte de inceperea probei.
Sportivii au obligatia sa pastreze distantarea fizica prevazuta in ordinul nr. 780/1.432/2020.
Accesul spectatorilor in zona de start este strict interzis conf. Ordinului 780/1.432/2020.







Este obligatorie respectarea indicatiilor organizatorilor si arbitrilor in zona marcata pentru start si pe
traseu.
Sportivului minor i se permite accesul cu un insotitor major (parinte/tutore).
Vor exista diferite zone de incalzire ce se vor comunica de catre directorul de concurs, la sedinta
tehnica.
Nu este necesar testul Covid-19.
Este interzisa participarea cu echipamentul echipei nationale.

 ÎNSCRIEREA ŞI VALIDAREA CONCURENŢILOR
o Inscrierile se trimit la F.R.A. pana pe data de 18.09.2020. Acestea sunt inscrierile finale.
o Doar modificarile inscrierilor initiale se fac telefonic in data de 23.09.2020 , pana la ora 12:00, la telefon :
0742.113.344.

SEDINTA TEHNICA: In preziua datei de desfasurare a competitiei, la hotel Rediu , ora 18:00.
o

VI. STABILIREA REZULTATELOR va fi conformă cu prevederile de la INSTRUCŢIUNI GENERALE.
 Se stabilește un clasament individual și pe echipe - masculin și feminin, la toate categoriile de vârstă.

o

VII. PROGRAMUL: Se definitiveaza dupa inregistrarea inscrierilor la FRA si va fi postat pe site-ul FRA
în timp util.
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Program
Ora Start

Categorie

Sex

Premiere

09:00

copii 2 - 1200 m

F

09:40

09:15

copii 2 - 1500 m

M

10:00

09:35

copii 1 - 1500 m

F

10:25

09:50

copii 1 - 2000 m

M

10:45

10:15

juniori 3 - 3000 m

F

11:10

10:40

juniori 3 - 4000 m

M

11:30

11:00

juniori 2 - 4000 m

F

11:50

11:25

juniori 2 - 6000 m

M

12:10

Sedinta tehnica 25.09.2020, ora 18:00 la hotel Rediu.
Inscrierea echipelor si verificarea vizelor anuale intre orele 10:00 - 16:00 la hotel Rediu.
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JURIUL:
1. Director de concurs - 1
2. Judecator arbitru – 2
3. Starter – 1
4. Ajutor starter – 2
5. Sosire sef – 1
6. Cronometru manual – 2
7. Palnie – 4
8. Traseu – 4
9. Crainic – 1
10. Premiere diplome – 2
11. Premiere tavite – 3
12. Medic – 1
13. Apel – 3
14. Triaj – masa I – 2 pers si masa II – 2 pers
15. Cronometraj electronic - 2

