
Cupa Europei  de Aruncări  

 
Dată de desfășurare: 11-12.03.2023 

Localitate/Țară: Leiria/Portugalia 

OBIECTIVE:  

 1-2 medalii 

 3-4 locuri IV-VI 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

1. Vârsta minimă de participare: 16 ani la 31.12.2023 cu excepția aruncării greutății și ciocanului 

masculin ( 18 ani ). 

2. Număr maxim de participanți pe probă: 2 la categoria Seniori și 1 la categoria Seniori U23  

3. Înscrieri: 

- Preliminare: 11.12.2022 

- Finale: 01.03.2023, orele 14:00 

4. Transport  avion:  

 

PROBE DE CONCURS M+F, Seniori și Seniori U23:  

 Greutate, Suliță, Ciocan, Disc 

CRITERII DE SELECȚIE 

1. Selecția pentru echipa  care va participa la Cupa Europei de Aruncări  de la Leiria se va face la C.N. 

de Seniori/Seniori U23 din data de 25-26.02.2023. 

2. În cazul alcătuirii  echipelor pentru ambele categorii de vârstă, feminin/masculin, va participa 

sportivul cel mai bine clasat atât în sezonul de iarnă 2023 cât și în sezonul de vară 2022 în condițiile 

în care un atlet Senior de top, dorește să participe în sezonul de iarnă 2023 doar la Cupa Europei de 

Aruncări. 

3. Pentru participarea la individual sportivii trebuie să îndeplinescă următoarele standarde ( 

performanțele reprezintă clasarea în primii șase la majoritatea probelor atât la Masculin cât și la 

Feminin la ultima ediție de Cupă Europeană de Aruncări). 

Masculin 
Proba 

Feminin 

U23 Seniori Seniori U23 

64.00 68.00 Ciocan 68.50 61.00 

54.00 61.00 Disc 53.00 49.00 

71.00 76.00 Suliță 54.00 49.50 

18.20 20.00 Greutate 15.50 14.50 

     

 

4. Definitivarea componenței lotului se stabilește de către antrenorul federal pentru aruncări și comisia 

tehnică. Lotul va fi validat de către Consiliul Federal. 

5. Comunicarea lotului care va face deplasarea precum și a antrenorilor care vor însoți delegația se va 

face pe data de 01.03.2023. 

6. Echipa care face deplasarea, se va reuni la București în data de 09.03.2023 la o locație anterior 

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 (Test covid PCR) 

 Echiparea sportivilor și a antrenorilor 

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

 Înmânarea diurnei aferentă competiției 



 

 Link-ul de accesare: 

 https://www.european-athletics.com/competitions/european-throwing-cup 

 

NOTĂ:  

 Orice modificare, adăugare în regulamentul de desfășurare a competiției, primite de la WA, 

EA, ABAF, va fi adusă la cunoștință și actualizată în prezentul regulament.  

 Antrenorul responsabil pentru această competiție este Țermure Ana Mirela, telefon 

0745795341 

 

 

 

https://www.european-athletics.com/competitions/european-throwing-cup

