Parteneri:

- ediția III - 2022 -

Regulament de Concurs

CALENDARUL EVENIMENTELOR

Sponsori:

Data limită de înscriere:
Afișare program definitiv:
Afișare serii și nr. concurs:

14.05
18.05
19.05

ora 23:59

Desfășurarea competiției:

21.05

ora 09:00

I. ORGANIZATOR
Organizatorul competiției este:
Clubul Sportiv Athletics Timișoara
în parteneriat cu Federația Româna de Atletism.
Siteul web al competiției este: http://csathletics.ro/junior/
II. LOCUL DESFĂȘURĂRII COMPETIȚIEI
Stadionul Știința Timișoara,
str. Sfânta Rozalia nr.1
III. ÎNSCRIEREA CONCURENȚILOR
Înscrierea se face pe site-ul competiției folosind formularul de înscriere online sau
prin email la adresa: csathleticstm@yahoo.com
Au drept de participare sportivi legitimați și nelegitimați. Un club sportiv poate
înscrie în competiție maxim 25 de sportivi.
După data limită nu se mai acceptă înscrieri.
IV. TAXA
Taxa de participare este de 20 lei pentru fiecare concurent.
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V. CATEGORII DE VÂRSTĂ ȘI PROBE
CES
C3
C2
C1
J3
Open

- open
- 2013 - - 2011-2012
- 2009-2010
- 2007-2008
- 1900-2006

50m / 200m / ștafeta
50m / 300m / lungime
50m / 500m / lungime
80m / 300m / 800m / lungime
100m / 200m / 400m / 800m / lungime
100m / 200m / 400m / 800m / 1500m / lungime

Profesorii / antrenorii / însoțitorii sportivilor sunt responsabili pentru declararea
anului de naștere în formularul de înscriere.
VI. CRONOMETRAJ
Cronometrajul se va face electronic de către Linia de Sosire SRL cu aparatură
omologată Alge Timing Optic2.
VII. REGULAMENT PROBE
50m - CES, C3, C2
Startul se va da din picioare fără a se aplica nici un regulament de descalificare
în cazul startului “furat”. Startul se va da ori de cate ori e nevoie.
LUNGIME:
La C1, C2 si C3 măsurarea săriturii se va face de la locul de bătăie executată
înaintea liniei de bataie. La J3 si Open masurarea se face de la prag.
La toate categoriile se vor executa 3 încercări.
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80m, 100m, 200m, 300m si 400m - C1, J3 si OPEN
Startul se va da din block-start în serii de maxim 6 concurenți.
VIII. ALTE PREVEDERI
Un concurent poate participa in maxim doua probe.
In cazul in care o proba nu are cel putin 5 concurenti la start proba se poate
anula, iar concurenții pot fi repartizați spre alte probe.
IX. CLASAMENT
Serii contratimp in toate probele de alergare din concurs.
X. PREMII
Se acordă diplomă si medalii pentru primii 3 in fiecare proba fete/baieti si
kit de participare pentru toti participantii. Premianții vor face dovada anului de
naștere cu cartea de identitate / certificat de nastere / legitimație de sportiv.

