Federaţia Română de Patinaj

REGULAMENTUL
CAMPIONATELOR NAŢIONALE POLIATLON 2014 OPEN,
LA PATINAJ VITEZĂ
SENIORI (MASCULIN ŞI FEMININ)
I.

SCOPUL

Desemnarea campionilor naţionali la poliatlon patinaj viteză la categoriile de seniori
(M+F).
II.

ORGANIZAREA, DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII

Etapa finală va fi organizată de către Federaţia Română de Patinaj, în perioada
20- 22.12.2013, în localitatea Inzell (Germania),în conformitate cu Regulamentul general ISU
de desfăşurare a competiţiilor de patinaj viteză.
Şedinţa tehnică va avea loc în ziua de 20.12.2013, ora 18:00, la o locatie care va fi
comunicata ulterior.
III.

CATEGORIILE DE VÂRSTĂ, PROBELE ŞI PROGRAMUL DE CONCURS

1. Categoriile de vârstă:
Seniori
> 18 ani (m+f) - născuţi înainte de 30 iunie 1994;
2. Probele de concurs:

21.12.2013

22.12.2013

Seniori

500 m

3.000 m.

1.500 m.

5.000 m.

Senioare

500 m

1.000 m

1.500 m.

3.000 m.

IV.

PISTA DE CONCURS

Pista de concurs are lungimea de 400 m., cu raza turnantei culoarului interior de 25 m.
şi a culoarului exterior de 29 m. Lăţimea culoarelor va fi 4 m.
V.

PARTICIPANŢI

La Campionatul Naţional de patinaj viteză poliatlon au drept de participare sportivii
legitimaţi, cu viza medicală valabilă la data competiţiei, a căror secţii sau cluburi sunt afiliate
la Federaţia Română de Patinaj, cu taxele achitate pentru sezonul 2013-2014.
Nu se permite participarea în competiţie fără respectarea condiţiile prevăzute mai sus.

Participantii care in Cupa Romaniei au participat in categorii de varsta mai mici de
Juniori 1 pot conta in clasamentul campionatului open numai la distantele incluse in
programul categoriilor respective.
VI.

ÎNSCRIERI

Înscrierile vor fi trimise la F.R.Patinaj pina la data de 10.12.2013.Listele cu sportivii
inscrisi trebuiesc transmise de catre F.R.P. catre organizatorul Frillensee Cup pana cel
tarziu luni, 16 dec 2013.
Definitivarea înscrierilor, se va face cu 8 ore înaintea primei şedinţe de tragere la sorţi,
în baza carnetelor de legitimare, după care nu vor mai putea fi operate modificări ulterioare.
Pot fi înscrişi şi sportivi juniori I, II, III precum şi copii I, atât la masculin cât şi la rminin.
Campionatele se vor desfăşura numai în cazul în care sunt înscrişi cel puţin 3
(trei) concurenţi şi cel puţin 2 (doi) iau startul, în conformitate cu Regula 118, din
Regulamentul General ISU.

VII.

TRAGEREA LA SORŢI

Tragerea la sorţi se va face în conformitate cu regulamentul ISU de desfaşurare a
competiţiilor individuale pe probe. Pentru a doua probă de 500 m perechile se vor forma
în uncţie de clasamentul primei probe de 500 m cu schimbarea culoarelor.
VIII.

CLASAMENTE ŞI PREMII

Se vor întocmi clasamente pe probe şi poliatlon , masculin şi feminin.
Pe probe se vor intocmi clasamente individuale pentru 500m, 1.500 m, 3.000, 5000 m
la masculin şi pentru 500, 1000, 1500 şi 5.000 m la feminin.
La poliatlon se va întocmi clasament general după cum urmează:
- La masculin 500 m , 3.000 m, 1.500m şi 5.000 m.
- La feminin 500 m , 1.000 m, 1.500m şi 3.000 m.
- Pentru probele de 500 si 1000 se iau in consideratie rezultatele de la prima
alergare
Calculul punctelor în clasamentul general se va face având ca bază, proba de 500 m.
Federaţia Română de Patinaj acordă sportivilor clasaţi pe primele trei locuri , diplome,
la fiecare probă şi medalii în clasamentul general. Câştigătorilor în clasamentul general, li se
vor acorda diplome , medalii si titlul de Campion Naţional pe anul 2014.
IX.

CONDIŢII ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIARE

Cheltuielile de participare pentru sportivi şi tehnicieni(cazare,masa,transport,inclusiv
taxa de start) vor fi suportate de către fiecare club în parte.
Competitia se va desfasura in cadrul Frilensee Cup participantii urmand a achita
taxele solicitate de catre Organizator .
X.

DISPOZIŢII FINALE

Contestaţiile se vor depune la arbitrul principal imediat după terminarea desfăşurării
distanţei respective. Odată cu depunerea contestaţiei se va achita şi suma de 200 RON,
sumă ce va fi restituită contestatarului, în cazul în care acesta are câştig de cauză.
Orice situaţii neprevăzute în prezentul Regulament vor fi soluţionate în timpul
competiţiei de arbitru principal, sau după terminarea competiţiei de Consiliul Federal, în
prima sa şedinţă.

TABEL INSCRIERI
CAMPIONATELE NAŢIONALE 2014 OPEN,
PE PROBE ŞI POLIATLON LA PATINAJ VITEZĂ
SENIORI (MASCULIN ŞI FEMININ)

CLUBUL ____________________________________________________
La probe, se bifeaza cu ”X”- Inscrierile se trimit pana la data de 10dec. 2013

NR.
CRT

NUME SI PRENUME

DATA

CATEGORIA

NASTERII

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22

Nume Persoana de Contact___________________________
Numar telefon mobil_________________________________

Nr. Carnet
Legitimatie

Probe de Concurs (m)
500 1000 1500 3000 5000

Semnatura / Stampila _______________________________

Data__________________

