
 

 

 

 

 

INFORMARE 

Cu privire la participarea delegației României la Balcaniada de juniori, 

Sofia/Bulgaria  13.02.2021. 

 

 

Criterii de selecție 

1. Se vor selecționa în echipa care participă la  J.B. de sală de la Sofia, atleții deținători ai celei mai 

bune performanțe (în probele din programul de concurs) la data de 07.02.2021. Performanța 

trebuie  realizată în intervalul 16.01.- 06.02.2020, în cadrul unui concurs oficial prevăzut în 

Calendarul FRA. sau internațional.  Definitivarea lotului care va face deplasarea revine 

Directorului tehnic  al loturilor de juniori, în urma consultărilor cu antrenorii federali pe grupe de 

probe, cu respectarea criteriilor aprobate de Consiliul Federal 

2. Selectarea antrenorilor  se va face conform principiului : antrenorul sportivului cu cel mai valoros 

rezultat în următoarele grupe de probe 

a. Un antrenor pentru probele de sprint garduri și ștafetă 

b. Un antrenor pentru probele de semifond, fond 

c. Doi antrenori pentru probele de sărituri 

d. Un antrenor pentru proba de aruncarea greutății 

3. Rezultat negativ la testul PCR efectuat în ziua de 10.02.2021 la București 

NOTĂ după efectuarea testului PCR, toți membrii delegației sunt obligați să respecte programul 

stabilit.(coordonat de către Departamentul medical al FRA) 

Programul delegației în perioada 10 – 14.02.2021 

Miercuri 10.02.2021 

- 12.00-15.00.   cazarea întregii delegații (inclusiv sportivii și antrenorii cu domiciliul în 

București) la Hotel RAMADA PLAZA București, Bdul Poligrafiei nr 3-5) 

- 15,45.       deplasarea întregii delegații la Centrul Graal pentru efectuarea testului PCR 

(deplasarea se va face cu autocarul) 



 

 
- 17.30 – 19.00  Antrenamente în sala de atletism Ioan Soter  ( deplasarea de la hotel la sală și 

înapoi se va face cu autocarul) 

- 20.00 – Cina  

 

Joi 11.02.2021  

- 7.30 – 8.00 mic dejun 

- 9.00 – 12.00 echiparea delegație se va face la sediul FRA. Deplasarea de la hotel la sediul FRA 

se va face cu autocarul. În acest interval de timp, cei care doresc se pot antrena pe stadionul 

Iolanda Balaș sau în sala de forță a FRA. 

- 13.30 – Dejunul  

- 16.45 deplasare la sala de atletism ”Ioan Soter” pentru antrenament și fotografii. Întreaga 

delegație care face deplasarea, va fi echipată cu echipamentul de reprezentare primit de la 

Federație. 

- 19.15 Întoarcerea la hotel 

- 19.45 – cina 

Vineri 12.02.2021 

- 7.00- 7.30 mic dejun 

- 7.45 plecare spre Sofia 

În continuare, programul va fi stabilit și comunicat de către șeful delegației, Dl Cristian Dragomir 

– membru al Consiliului Federal. 

 

 Documente de călătorie 

 

1.  Carte de identitate sau pașaport 

2. Pentru cei care la data concursului nu au împlinit 18 ani este nevoie de Procură notarială pentru a 

părăsi Țara. 

3. Antrenorii  pe numele cărora se fac Procuri notariale, trebuie să obțină de la Poliție, Cazierul 

judiciar. 

COMUNICAREA COMPONENȚEI (sportivi și antrenori) DELEGAȚIE SE VA 

FACE PE SIT-UL F.R.A. Luni 08.02.2021 

 

 



 

 

 

 

 

Condiții financiare pentru solicitările de participare (cluburi) 

- Cazare+masă 2 zile Hotel ”Ramada Plaza”    350 lei 

- Test PCR         250 lei 

- Cazare+hrană la Sofia       100€ (curs 5lei) 

- TOTAL         1100 lei 

NOTĂ : Persoanele care solicită participare Balcaniada de atletism pentru juniori de la Sofia au 

obligația de a respecta programul stabilit pentru delegațiea oficiala 

 

 

Director loturi juniori 

Doru Crișan 

 

 

 

 


