
 

 

R E G U L A M E N T U L 
Concursului Național „Cupa 1 Decembrie” – pentru juniori 

 

1. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 
28-29 noiembrie 2020 la Bacău. 

 

2. ORGANIZARE: 

Concursul  Naţional de sală „Cupa 1 Decembrie” este organizat de Direcția Județeană pentru 

Sport și Tineret Bacău în colaborare cu Asociația Județeană de Atletism Bacău. 

Acest concurs se adresează  categoriilor de vârstă -  juniori 1,2 și 3. 

PROBELE; 

 - Băieţi: 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m,  

    60 m garduri, înălţime, prăjină, lungime, triplusalt, greutate. 

 - Fete:    60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 

                           60 m garduri, înălţime, prăjină, lungime, triplusalt, greutate. 

 

3. PARTICIPAREA SI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI: 
Concursul se desfăşoară în 2 reuniuni în conformitate cu regulamentele IAAF şi FRA. 

 Validarea inscrierilor se va face  vineri  27.11.2020  intre  orele  14.00-

17.00 
 După ora 19.00 vor fi afișate pe site-ul DJST Bacău seriile pentru fiecare probă din concurs. 

 

INSCRIERI; 

Înscrierile se vor face  până la data de 16 noiembrie 2020,  la mail  

tudorel_73@yahoo.com 

 Toți sportivii să aibă viza medicală valabilă pe legitimația de concurs. 

 

 

 Se vor respecta următoarele norme privind prevenirea infecției cu covid 19 conform 

Odinului comun MTS-MS nr.1219/22sept.2020 

 

   Condiții specifice sporturilor individuale practicate în spații închise pentru 

organizarea de competiții  

1. Accesul la sala de desfășurare a competiției Sala de desfășurare a competiției va fi 

prevăzută la intrare cu covoraș cu dezinfectant pentru încălțări, precum și soluție 

dezinfectantă pentru mâini. Accesul se va face conform procedurilor descrise în anexa nr. 1 

la ordin, care stabilește condițiile de acces în bazele sportive. Nu este permis accesul 

spectatorilor în sala unde se desfășoară competiția.  

2. Înaintea competiției Sportivii, stafful tehnic, persoanele desemnate de către structura 

sportivă care organizează competiția și personalul auxiliar vor ajunge la sala unde se va 



desfășura meciul la ore diferite, pentru a evita aglomerația. Sportivii se vor prezenta la sala 

de desfășurare a competiției deja echipați. Fiecare sportiv/oficial de echipă va veni la sală cu 

rucsac propriu, pentru depozitarea echipamentului/materialelor necesare. Se vor evita 

formele tradiționale de salut înainte și după desfășurarea meciului, care presupun strângerea 

mâinilor între sportivi, antrenori, arbitri etc. 

  3. În timpul competiției Este permisă organizarea de competiții doar pentru probele de 

simplu. În cazul în care organizatorul competiției dorește să includă și proba de dublu, 

trebuie aplicate prevederile specifice sporturilor de echipă, detaliate la lit.  Materialele 

sportive se vor dezinfecta ori de câte ori este posibil. Este obligatoriu ca fiecare participant la 

competiție să aibă recipient propriu pentru băutura hidratantă/energizantă. 

 4. După competiție Părăsirea sălii unde se desfășoară competiția se va face în mod 

ordonat, pentru a evita aglomerația. La ieșirea din sală se vor dezinfecta din nou mâinile cu 

soluția din recipientele aflate la intrarea în sală. 

 

 Ca o mențiune suplimentară – sportivii vor parăsi sala imediat după desfășurarea 

premierii la proba la care au concurat. Acestia nu au voie sa ramana în sala deoarece 

competițiile se desfăsoară fără spectatori. Antrenorii sunt instiințați că vor intra în sală 

doar cu sportivii care au probă la ora respectivă (Nu va intra tot grupul de sportivi, 

adică și cei care au probă la alte ore.) .  

Intrarea în sală va avea loc cu o oră înaintea inceperii probei. 

pS . Recomandat – pentru aruncarea greutății sportivii să vină cu bila proprie (dacă 

este posibil) 

 

 

 

 

Taxa de inscriere 25 lei/sportiv. 

Detalii suplimentare – 0744 533773 –  Tudorel Gherasă 

 


