
CAMPIONATUL BALCANIC DE SALĂ 2023 PENTRU SENIORI 

 
Dată de desfășurare: 11.02.2023 

Localitate/Țară: Istanbul/Turcia 

OBIECTIVE: 10 medalii 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

1. Vârsta minimă de participare: Pot participa sportivii ce împlinesc vârsta de 

16 ani la 31.12.2023, 18 ani în proba de greutate bărbați. 
2. Număr de participanți pe probă: Fiecare țară are dreptul la doi competitori 

de probă, nu se admit H.C.-uri. 
3. Înscrieri: 

 Preliminare, cu 2 luni înaintea desfășurării competiției 
 Finale, nu mai târziu de 5 zile înaintea derulării competiției 

SELECȚIA ECHIPEI, PROBE ȘI STANDARDE DE PARTICIPARE: 

1. Selecția pentru echipa  ce va participa la C.B. de sală de la Istanbul, se va 
face  luând în considerare cea mai bună performanță obținută de sportivi la 
competițiile oficiale (interne și/sau internaționale), ce se vor desfășura în perioada 

20.01-05.02.2023, cu indeplinirea baremelor de participare.  

2. Probe de concurs: 60m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 4x400m, 60mg, înălțime, 
prăjină, lungime, triplusalt, greutate. 

3. Criterii de selecție în ordinea de mai jos: 

a. Standarde de participare stabilite de FRA și aprobate în Consiliul Federal. 
Aceste standarde reprezintă performanța aferentă unei medii a locului III la ultimele 3 

ediții a CB de sală: 

 

Masculin Proba Feminin 

6.72 60m 7.42 

47.20 400m 53.80 

1:51.00 800m 2:07.50 



3:48.50 1500m 4:19.50 

8:10.00 3000m 9:20.00 

7.90 60mg 8.22 

2.12m Inălțime 1.85m 

5.40m Prăjină 4.10m 

7.71m Lungime 6.33m 

16.20m Triplusalt 13.50m 

19.25m Greutate 16.00m 

- 
 

4x400m - 
 

 

b. Cea mai bună performanță pentru fiecare probă atletică obținută în perioada sus 

menționată (cu barem indeplinit). 

c. La performanțe egale, se va lua în considerare a doua cea mai buna performanta 
realizata în proba respectivă, in perioada dată. 

d. În proba de ștafetă de 4x400m, vor conta cele mai bune 4 rezultate obținute în 

perioada sus menționată. 

e. Pentru participarea unui al doilea sportiv într-o probă, el va trebui obligatoriu să 
aibă baremul de participare îndeplinit. 

   Transportul aerian, asigurarea medicală, transfer aeroport (în cazul în care 
zborul personal nu coincide cu cel al FRA), toate acestea vor fi asigurate 
de  către sportiv sau de către club/sponsor.  

4. Definitivarea componenței lotului care va face deplasarea la această competiție 
se va realiza de către antrenorul federal responsabil de competiție și de către 
Comisia Tehnică a FRA, acest Lot fiind ulterior validat de către Consiliul Federal.  

Comunicarea lotului care va face deplasarea precum și a antrenorilor care vor însoți 
delegația se va face pe data de 06.02.2023. 

5. Echipa care face deplasarea, se va reuni la București în data de 09.02.2023, la o 

locație ulterior transmisă. Prezența la reunirea lotului este obligatorie și se va avea în 
vedere un program stabilit, după cum urmează: 

 Verificarea documentelor de călătorie 

 Verificarea stării de sănătate a sportivilor 
 Echiparea sportivilor și a antrenorilor 



 Semnarea documentelor: codul de etică și conduită, protecția datelor 
personale 

 Înmânarea diurnei aferente competiției 

6. Transportul echipei se va face cu avionul. 

NOTĂ: 

 Orice modificare, adăugare în regulamentul de desfășurare al 

competiției, primite de la WA, EA, ABAF, va fi adusă la cunoștință și 
actualizată în prezentul regulament. 

 Atenție la valabilitatea pașapoartelor (valabilitate 6 luni de la intrarea în 

Turcia). 

 

Coordonator Lot Seniori, 

Pantelimon Oana 


