
JOCURI BALCANICE INDOOR – Juniori 

 

Dată de desfășurare  13.02.2021 

Localitate/Țară         Sofia/BULGARIA 

Obiective    

- 10 medalii dintre care 3 medalii de aur 

- 8 clasări în finale 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

1. Vârstă de participare. Sportivi născuți 2002 – 2003 și 2004 - 2005 

2.  ABAF asigură.  Pentru un număr de 20 persoane 16 atleți și 4 oficiali x2 

zile, masă și cazare. În plus față de această cotă, ABAF-ul prin intermediul 

țării organizatoare percepe suma de 50€/zi/persoană, indiferent de calitatea 

în delegație. 

3. Înscrieri 

- Preliminare, 2 luni înaintea desfășurării competiției  (13.12.2020), 

- Finale, 5 zile înaintea derulării competiției (luni.07.02.2021) 

4. Transport  autocar, datele voiajului vor fi comunicate 

PROBE DE CONCURS  

- Băieți+Fete 60 m plat / 400 m plat / 800 m / 1500 m/3000 m / 60 m.g. / 

Prăjină / Înălțime / Lungime / Triplu salt / Greutate / 4x400 m 

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 toate 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. și internațional.  Definitivarea lotului care va face deplasarea revine 

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

federali pe grupe de probe și va fi publicată pe situl FRA luni 07.02.2021 



2. Al doilea atlet la o probă va constitui opțiunea rezonabilă a coordonatorului 

lotului de juniori împreună cu antrenorii federali pe grupe de probe. Acest 

punct opereasză numai în situația în care Bugetul permite 

3. Selectarea antrenorilor care participă la această competiție se va face în 

funcție de principiul asigurării celei mai eficiente susțineri a atleților în 

concurs. 

4. Comunicare lotului care va face deplasarea precum și a antrenorilor care vor 

însoți delegația se va face pe data de 07.02.2021 

5. Echipa care  va face deplasarea se va reuni la București în data de 

11.02.2021 orele 12,00 într-o locație ce va fi comunicată o dată cu 

comunicarea lotului care face deplasarea. 

6. Echiparea delegației  se va face în cursul zilei de 11.02.2021, în intervalul 

orar 12,00 -17,00  

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. 

 

 

 

 

 

Director loturi juniori 

Doru Crișan 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



JOCURI BALCANICE  - Juniori,  U20 

Dată de desfășurare  12 – 13.06.2021 

Localitate/Țară         Istanbul/Turcia 

Obiective 

- 8 medalii dintre care 2 medalii de aur 

- 14 clasări în finale 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

1. Vârstă de participare. Sportivi născuți 2002 – 2003 și 2004 - 2005. 

2. Număr de participanți pe probă. Fiecare țară are dreptul la doi competitori 

de probă, fără H.C-uri. 

3. ABAF asigură.  Pentru un număr de 30 persoane, 22 atleți și 8 oficiali x 2 

zile, masă și cazare. În plus față de această cotă, ABAF-ul prin intermediul 

țării organizatoare percepe suma de 50€/zi/persoană, indiferent de calitatea 

în delegație. 

4. Înscrieri 

- Preliminare, 2 luni înaintea desfășurării competiției  (13.04.2021) 

- Finale, 5 zile înaintea derulării competiției (luni.07.2021) 

5. Transport  avion, datele voiajului vor fi comunicate 

 

PROBE DE CONCURS  

Băieți+Fete 100 m plat / 200 m plat / 400 m plat / 800 m / 1500 m /3000 m /5000 

m / 100-110 m.g. /400 m.g. / 3000 m obst / Prăjină / Înălțime / Lungime / Triplu 

salt /Disc/ Greutate  / Suliță / Ciocan / 4x100 m/ 4x400 m / Heptahlon - Decathlon 

SELECȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE 

1. Seselecționează pentru această competiție cel mai bun rezultat obținut în 

intervalul 21.05 -06.06.2021   Definitivarea lotului care va participa la 

această competiție revine Directorului tehnic al Loturilor de juniori, în urma 

consultărilor cu antrenorii federali pe grupe de probe.   



2. Un al doilea atlet la o probă poate constitui opțiunea cluburilor. Condițiile 

financiare (suportate de club) în care se poate face deplasarea sunt 

următoarele : 

- 50 € om/zi cazare +hrană 

- Contravaloarea biletului de avion. 

- Test Covid 19 efectuat cu 72 ore înainte de plecare 

- Comnada fermă din partea clubului se va face la Federație, plata 

cheltuielilor ocazionate de deplasare și sejour la locul competiției se va 

face la revenirea în țară. 

3. Componența celor două ștafete ( 4x100 m și 4x400 m fete și băieți) va fi 

decisă de către coordonatorul lotului de juniori în urma consultărilor cu 

antrenorul federal de ștafete. 

4. Comunicare lotului oficial care participă  precum și a antrenorilor care vor 

însoți delegația se va face luni 07.06.2021 

5. Echipa care ne va reprezenta la J.B. de la  Istanbul se va reuni la București, 

în ziua de joi 10.06.2021 , orele 13.00 la sediul FRA. 

6. Echiparea delegație va avea loc în ziua de 10.06.2021 în intervalul orar 

13,00 – 17,00. 

 

DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE 

 

1. Pașaport cu valabilitate de minimum 6 luni de la data prevăzută pentru 

zborul de întoarcere în Țară. (Nu se poate călători cu cartea de Identitate) 

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. 

 

Director loturi de juniori 

        Doru Crișan 

 

 



JOCURI BALCANICE  - Cadeți U18 

Dată de desfășurare  14.08..2021. 

Localitate/Țară         Kraljevo/Serbia 

Obiective 

- 12  medalii dintre care 4 medalii de aur 

- 12 clasări în finale 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

1. Vârstă de participare. Sportivi născuți  2004 – 2005. 

2. Număr de participanți pe probă. Fiecare țară are dreptul la doi competitori 

de probă, fără H.C-uri. 

3. ABAF asigură.  Pentru un număr de 25 de persoane, 20 atleți și 5 oficiali x 

2 zile, masă și cazare.  În plus față de această cotă, ABAF-ul prin 

intermediul țării organizatoare percepe suma de 50€/zi/persoană, indiferent 

de calitatea în delegație 

4. Înscrieri 

- Preliminare, 2 luni înaintea desfășurării competiției  (14.06.2021) 

- Finale, 5 zile înaintea derulării competiției (luni 08.08.2021) 

5.  Transport :  autocar cu plecarea din București/Timișoara 

PROBE DE CONCURS ȘI STANDARDE DE PARTICIPARE 

Băieți+Fete 100 m plat / 400 m plat / 800 m / 1500 m /3000 m / 100-110 m.g. / 

2000 m obst / Înălțime / Lungime / Triplu salt /Disc/ Greutate  / Suliță / Ciocan / 

4x100 m/  

SELECȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE 

1. Selecția pentru această competiție se va face în urma desfășurării finalei 

Campionatului național de cadeți din 16 – 17.07.2021  Câștigătorul în 

probele din programul Balcaniadei va fi selecționat automat în echipa care 

va face deplasarea. În situația în care câștigătorul renunță, următorul clasat 

va intra în echipă.   Definitivarea lotului care va participa la această 



competiție revine antrenorului coordonator  al Loturilor de juniori, în urma 

consultărilor cu antrenorii federali pe grupe de probe. 

2. Un al doilea atlet la o probă poate constitui opțiunea cluburilor. Condițiile 

financiare (suportate de club) în care se poate face deplasarea sunt 

următoarele : 

- 50 € om/zi cazare +hrană 

- Test Covid 19, efectuat cu 72 ore înainte de plecare 

- Comnada fermă din partea clubului se va face la Federație, plata 

cheltuielilor ocazionate de deplasare și sejour la locul competiției se va 

face la revenirea în țară. 

3. Componența ștafetelor de 4x100 m (băieți+fete) va fi decisă de către 

coordonatorul lotului de juniori în urma consultărilor cu antrenorul federal 

de ștafete. 

4. Comunicarea lotului care va face deplasarea precum și a antrenorilor care 

vor însoți delegația se va face pe data de 19.07.2021 . 

5. Echipa care ne va reprezenta la J.B.  Kraljevo (sportivi și antrenori oficiali) 

se va reuni  la București în data de marți 11.08.2021  într-o locație ce va fi 

comunicată o dată cu comunicarea componenței delegației. 

6. Reamintesc că părăsirea teritoriului național se face numai cu pasaportul 

valabil în următoarele șase luni de la data ieșirii din Țară. În Serbia nu se 

poate călători cu Cartea de identitate 

7. Pentru toți componenții delegației vor fi necesare ”Procurile notariale”, iar 

antrenorii pe numele cărora se vor elibera procurile vor avea Cazierul 

judiciar.  

 

Director loturi juniori 

     Doru Crișan 

 

 

 

 



CAMPIONATUL MONDIAL Juniori 1 U20 

Dată de desfășurare  17 - 22.08.2021.  

Localitate/Țară         Nairobi/Kenya 

Obiective  

- 5-6 clasări în finale 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

1. Vârstă de participare. Sportivi născuți  2002 – 2003 / 2004 – 2005 

2. Număr de participanți pe probă. Fiecare țară are dreptul la trei  competitori 

de probă cu standard de particupare  realizat. F.R.A. va deplasa la aceste 

Campionate toți atleții care vor realiza standardurile de participare în 

condițiile prezentate mai jos. 

3. Înscrieri 

- Preliminare, 2 luni înaintea desfășurării competiției  (17.06.2021) 

- Finale,  

4. Transport avion, Ruta și coordonatele de zbor vor fi comunicate ulterior  

5. STANDARDE DE PARTICIPARE 

STANDARD FETE PROBĂ STANDARD BĂIEȚI 
11"85   100 m plat  10"58 

 24"35 200 m plat  21"38 

54"85  400 m plat  47"35 

 2:08.70 800 m 1:50.80  

4:28.00  1500 m 3:48.00  

9:25.00 3000 m 8:14.00 

16:35.00  5000 m 14:12.00  

10:35.00  3000 m Obstacole 9:07.00  

  110 m.garduri 14"15 (0,99 m)  

14"15 100 m.garduri  

61"40  400 m garduri 53"10  

50:30.00 10.000 m W 43:40.00 

1m82  Înălțime 2m16 

6m15  Lungime 7m58 

 12m90 Triplu salt 15m60  

4m07  Prăjină 5m10  

14m60   Greutate 18m30 (6 Kg)  

49m00  Disc 57m00 (1,750 Kg)  

50m50  Suliță 69m50  

58m00  Ciocan 68m50  

5350 pct Heptahlon / Decathlon 7100 pct 



 

SELECȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE 

1. Selecția pentru această competiție se va face în baza mediei performanțelor 

realizate în intervalul  30.05 – 31.07.2021 (obligatoriu minimum trei 

concursuri) . 

2. Componența și participarea ștafetelor de 4x100 m  și 4x400 m (băieți+fete) 

va fi decisă de către coordonatorul lotului de juniori în urma consultărilor cu 

antrenorul federal de ștafete. 

3. Comunicarea lotului  precum și a antrenorilor care vor însoți delegația se va 

face pe data de 02.08.2021  

4. Echipa care ne va reprezenta la Campionatele Mondiale se la Nairobi/Kenya 

(sportivi și antrenori oficiali) se va reuni  într-un stagiu de  de pregătire 

ceentralizată imediat după finalele Campionatului Național de juniori U20 

(30 – 31.07.2021) 

5. Echiparea lotului care face deplasarea la Nairobi se va face la prezentarea 

pentru cantonamentul dinaintea plecării. 

6. Deplasarea în Kenya presupune luarea unor măsuri de protecție sanitară 

speciale. Departamentul medical al FRA va comunica data și lista 

vaccinurilor obligatorii pentru efectuarea deplasării.  

8. Reamintesc că părăsirea teritoriului național se face numai cu pasaportul 

valabil în următoarele șase luni de la data ieșirii din Țară. Pentru toți 

componenții minori, vor fi necesare ”Procurile notariale”, iar antrenorii pe 

numele cărora se vor elibera procurile notariale vor scoate  Cazierul judiciar.  

 

  

 

Director loturi juniori 

     Doru Crișan 

 

 



CAMPIONATUL EUROPEAN DE JUNIORI U20 

Dată de desfășurare  15- 18.07.2021.  

Localitate/Țară         Tallin /ESTONIA 

Obiective   -  1 medalie 

   - 4 – 6 clasări locurile I4-VIII 

1. Vârstă de participare. Sportivi născuți  2002 – 2003 / 2004 – 2005 

2. Număr de participanți pe probă. Fiecare țară are dreptul la trei  competitori de 

probă cu standard de particupare  realizat. F.R.A. va deplasa la aceste Campionate 

toți atleții care vor realiza standardurile de participare în condițiile prezentate mai 

jos. 

3. Înscrieri 

- Preliminare, 2 luni înaintea desfășurării competiției  (15.05.2021) 

- Finale,  

1. Transport avion, Ruta și coordonatele de zbor vor fi comunicate ulterior  

STANDARDE DE PARTICIPARE 

STANDARD FETE PROBĂ STANDARD BĂIEȚI 
11"90   100 m plat  10"65 

 24"30 200 m plat  21"53 

55" 45 400 m plat  48"20 

 2:08.30 800 m 1:51.00  

4:26.40  1500 m 3:49.00  

9:48.20 3000 m 8:23.00 

17:15.00  5000 m 14:37.50  

10:50.00  3000 m Obstacole 9:15.00  

  110 m.garduri 14"25 (0,99 m)  

13"97 100 m.garduri  

61"00  400 m garduri 53"50  

52:00.00 10.000 m W 46:40.00 

1m79 Înălțime 2m12 

6m10  Lungime 7m35 

 12m75 Triplu salt 15m05 

4m00  Prăjină 5m05  

13m75   Greutate 18m75 (6 Kg)  

47m50  Disc 54m50 (1,750 Kg)  

49m60  Suliță 67m50  

57m50  Ciocan 69m00  

5350 pct Heptahlon / Decathlon 7100 pct 



SELECȚIA ECHIPEI REPREZENTATIVE 

2. Selecția pentru această competiție se va face în baza mediei performanțelor 

realizate în intervalul  22.05 – 03.07.2021 (obligatoriu minimum trei 

concursuri) . 

3. Componența și participarea ștafetelor de 4x100 m  și 4x400 m (băieți+fete) 

va fi decisă de către coordonatorul lotului de juniori în urma consultărilor cu 

antrenorul federal de ștafete. 

4. Comunicarea lotului  precum și a antrenorilor care vor însoți delegația se va 

face pe data de 05.07.2021   

5. Echipa care ne va reprezenta la Campionatele Europene de la 

Tallinn/ESTONIA (sportivi și antrenori oficiali) se va reuni  într-un stagiu 

de pregătire centralizată înaintea plecării la competiție, într-o locație ce va fi 

comunicată ulterior. 

6. Echiparea lotului care face deplasarea la Tallin se va face la prezentarea 

pentru cantonamentul dinaintea plecării. 

7. Reamintesc că părăsirea teritoriului național se face numai cu pasaportul 

valabil în următoarele șase luni de la data ieșirii din Țară. Pentru toți 

componenții minori, vor fi necesare ”Procurile notariale”, iar antrenorii pe 

numele cărora se vor elibera procurile notarialevor trebui să aibă Cazierul 

judiciar.  

 

  

 

Director loturi juniori 

     Doru Crișan 

 

 

 

 



  

 

 


