
 

 

 

 

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

Campionatului Naţional de alergare montană - distanţă lungă 

 individual și pe echipe Seniori și Seniori U23   

                    

 DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII  

- 18.09.2021 - Câmpulung Moldovenesc 
 

 II. ORGANIZAREA 

 Federaţia Română de Atletism și Subcomisia pentru alergare montană. 

 

 III. PROBELE 

 Distanța de concurs – 36 km, Seniori – Tineret, M+F 

 

 ÎNSCRIEREA ŞI VALIDAREA CONCURENŢILOR 

o Inscrierile se trimit la F.R.A. pana la data de 08.09.2021. Acestea sunt inscrierile 

finale. 
o Doar modificarile inscrierilor initiale se fac telefonic in data de 15.09.2021 ,pana la 

ora 12:00, la telefon : 0742.113.344. 
o Verificarea legitimatiilor cu viza anuala, viza medicala, achitarea taxei de participare a 

concurentilor inscrisi si semnarea componentei echipelor, se va face in preziua datei 

de desfasurare a competitiei, intre orele 14:00-17:00. 

 

 SEDINTA TEHNICA: In data de 17.09.2021 , ora 17:00 , la Primaria din 
Campulung Moldovenesc. 

 
 

 IV. PARTICIPANTI 

 Participarea se face individual și pe echipe. Participa atleti seniori si juniori 

legitimati FRA. Juniorii 1 nascuti in 2002 (ultimul an de juniorat). Nu pot participa 

juniori 1 nascuti in 2003 şi mai mici. 

 Echipele pot fi alcătuite astfel:  

 seniori + tineret F - pot alerga 4 atleţi, vor puncta 3 în ordinea sosirii. 

 seniori + tineret M - pot alerga 4 atleţi, vor puncta 3 în ordinea sosirii. 

  

 PREMII : La etapa FINALĂ se acordă titlul de campion național, medalie şi diplomă pentru 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          OBSERVAȚII:  

 Pentru probele de alergare pe şosea, alergare montana şi marş pe şosea, este 

OBLIGATORIU prezentarea avizului medical valabil din carnetul de legitimare, 

in cazul in care legitimatia nu se prezinta/gaseste, singura modalitate de intrare 

este prezentarea unei adeverinte medicale valabile! 

 Fiecare atlet participant la competițiile oficiale din calendarul 

competițional intern organizate de FRA în proba de alergare montană, 

cu ocazia validării, va lua la cunoștință sub semnatură de obligațiile ce îi 

revin, în vederea participării la acest gen de competiții. În caz contrar, 

atletul nu va fi acceptat în competiție. 

 Se va efectua un triaj al sportivilor, antrenorilor, oficialilor si al voluntarilor.  

 Prezentarea la apel se face cu 60 de minute inainte de inceperea probei. 

 Este obligatorie respectarea indicatiilor organizatorilor si arbitrilor in zona 

marcata pentru start si pe traseu. 

 Este interzisa participarea cu echipamentul echipei nationale. 

 

 

Program 

 Ceremonia de deschidere: Sambata 18.09.2021 la ora 09:00; 

 Startul : Sambata 18.09.2021 la ora 10:00! 
 

 

 

Director de concurs: Timpau Erzilia Elena 

Judecator arbitru: Tatarau Iustin 

 


