
 

 

 

 

 

R E G U L A M E N T U L 

Campionatului Naţional de Iarna - Aruncări Lungi  

Seniori, U23, U20 

 DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII 

 

- 19-20.03.2021- Bucuresti – Seniori si Seniori U23, U20 - FINALA  

 

 

PROBELE 

 

 Seniori si Seniori U23 ,U20 - Disc, Ciocan, Suliţă — masculin şi feminin  

 

 ÎNSCRIEREA ŞI VALIDAREA CONCURENŢILOR 

- Inscrierile se trimit la F.R.A. cu 10 zile inaintea datei de desfasurare a competitiei. 

Acestea sunt inscrierile finale. 
- Doar modificarile inscrierilor initiale se fac miercurea 17.03.2021, la telefon 

0742.113.344, intre orele 09:00 - 12:00. 
- Verificarea legitimatiilor , achitarea taxei de participare si ridicarea numarului de 

concurs al concurentilor inscrisi se va face in preziua datei de desfasurare a competitiei. 

 

 III PARTICIPANŢI ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE 

 

- juniorii categoria 2 (U18) masculin NU pot participa în probele de aruncări (greutate, disc, 

suliță și ciocan) la categoria Seniori şi Tineret. 

- juniorii mici categoria 3 (U16) M și F, NU AU DREPTUL DE PARTICIPARE LA CATEGORIILE Seniori 

şi Tineret. 

      -  se va concurca cu numerele de concurs personale. 

-  Utilizarea echipamentului echipei naționale sau al altei tari, este interzisă. 

- Apelul se va face la locul probei. 
La intrarea in incinta complexului se va efectua un triaj al sportivilor, antrenorilor si al 
insotitorului minorului. 

- Intrarea in stadion se face cu doua ore 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).  

- 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, in caz contrar se 
va penaliza cu 50 lei conform regulamentului FRA , Norme Generale – cap 4 , pct 3. 

- Accesul 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. 

- Cei care dupa validari au ramas inscrisi la un anumit numar de probe vor plati numarul de probe 
inscrise chiar daca nu participa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREUTATEA MATERIALELOR ÎN PROBELE DE ARUNCĂRI 

Categoria Greutate Disc Ciocan Suliță Minge oina 

Juniori U20 - M            6,000kg 1,750kg 6,000kg 0,800kg - 

Juniori U20 - F     4,000kg 1,000kg 4,000kg 0,600kg - 

Seniori M                          7,260kg 2,000kg 7,260kg 0,800kg - 

Seniori F                           4,000kg 1,000kg 4,000kg 0,600kg - 

 
 
 
 



 

 

 

Campionatul Naţional de Aruncări Lungi – Iarna 

Seniori si Seniori U23, U20 

19-20.03.2021 – Bucuresti 

Stadionul “Iolanda Balas Soter” 

 

      PROGRAM - Proiect 

 

 

 

 

 

 

Sambata - 20.03.2021  - U20 

10:00 Ciocan M 

11:15 Ciocan F 

12:45 Disc F 

13:45 Disc M 

14:45 Suliţă F 

15:45 Suliţă M 

Vineri - 19.03.2021 -Seniori , U23 

10:30 Ciocan M 

11:45 Ciocan F 

13:15 Disc F 

14:15 Disc M 

15:15 Suliţă F 

16:15 Suliţă M 


