
 

 

 

 

 

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

Campionatului național 20 km marș șosea, seniori, tineret și 

juniori 1 - individual și pe echipe 

 
 Data si locul desfasurarii: 

 27.06.2021 – Pitesti; 

 

 Distanţa de concurs :   

 
 20 km – Masculin si Feminin – Seniori, U23, U20 ; 

 Participarea 20 Km Marș :  

 Participarea se face individual și pe echipe la categoria: seniori, tineret, juniori 1.  

 Echipele pot fi alcătuite din 4 atleţi din care vor puncta 3 în ordinea sosirii în 

clasamentul general. 

 Juniorii categoria 2 (cadeți) M ȘI F NU pot participa la proba de 20 km marş. 

 

 APELUL concurentilor se face in ziua concursului cu 60 min inaintea startului; 

 STARTUL se va da din parcul “Lunca Argesului” iar tura va fi de 1 km; 
 VALIDARI la sediul Directiei Judetene de Sport Arges intre orele 16:00-18:00 si 

SEDINTA TEHNICA  la ora 18:00;  
 

 PROGRAM:    Ora - 08:30 20 Km Feminin  

  Ora - 08:40 20 Km Masculin, 

Director de concurs: Coroja Valentin; 

Judecator arbitru: Karaiosifoglu Leonidas; 

 Este interzisa participarea cu echipamentul echipei nationale; 

 PREMII : La etapa FINALĂ se acordă titlul de campion național, medalie, tricou de campion 

şi diplomă pentru locul 1, iar pentru locurile 2 și 3 medalii și diplome. 

 
  MASURI  PRIVIND PARTICIPANŢII ŞI DESFĂSURAREA CONCURSULUI: 

 

- La intrarea in zona de incalzire, apel si start se va efectua un triaj al sportivilor, 

antrenorilor. 
- Accesul 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. 

- Vor exista diferite zone de incalzire ce se vor comunica de catre directorul de 
concurs. 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

- Cei care dupa validari au ramas inscrisi la un anumit numar de probe vor plati 

numarul de probe inscrise chiar daca nu participa. 
- Se va concura cu numerele de concurs personalizate si se vor ridica de la 

secretariatul de concurs. 
 


