
             

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Copii, Cadeți și Novice 

31 Martie - 02 Aprilie 2023, PATINOARUL OLIMPIC Brașov 
 
1.INFORMAŢII GENERALE 
Cupa Corona în cadrul căreia se va desfășura și Campionatul Național de Patinaj Artistic categoriile copii, cadeți și 
novice se desfașoară în conformitate cu Statutul FR Patinaj și în conformitate cu Constituția ISU și cu Regulamentele 
generale din 2022, cu Regulamentele speciale ale ISU și cu regulile tehnice pentru patinaj artistic, precum și cu 
comunicările ISU pertinente. Sportivii trebuie să fie membrii ai Cluburilor care fac înscrierile. 
 
Organizator 
 

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE PATINAJ și CSM CORONA BRAȘOV prin ASOCIAȚIA MUNICIPALĂ 
DE PATINAJ BUCUREȘTI 
E-mail: asociatiamunicipala.patinaj@gmail.com 
Telefon: + 40 (723) 545 564 
 

Nivelul competitiei Cupa Corona și Campionatul Național de Copii, Cadeți și Novice sunt competiții interne. 
 

Locul de desfășurare Patinoarul Olimpic Brașov,  Strada Turnului 5, Brașov, România 
Patinoarul este acoperit, cu dimensiunea de 30m x 60m 
 

Data competiției 31 Martie - 02 Aprilie 2023 
 
2. INSCRIERE 
Deadline final Sâmbătă 18 Martie 2023 

Inscrierea sportivilor 
 

 La competiția Campionatul Național de Copii, Cadeți și Novice vor fi luate în 
calcul doar înscrierile prin cluburile care sunt afiliate la Federația Română de 
Patinaj și sportivii legitimați și care dețin acte de cetățenie română valabile, sau 
clearance certificate. 

 La competiția Cupa Corona se pot face înscrieri și de către cluburi care au sportivi 
din alte țări dar care se antreneaza in Romania, însă aceștia nu vor fi premiați în 
cadrul Campionatului Național și vor reprezenta clubul care face înscrierea. 

Formularul de înscriere poate fi descărcat de pe site-ul FRP și trebuie trimis la adresa de 
e-mail: asociatiamunicipala.patinaj@gmail.com 
Formularul de participare va fi însoțit de confirmarea plății pentru sportivii înscriși. 
 



Taxă participare 
 
 

 250 RON pentru sportivii care participa la o categorie cu un program (copii, cadeți, 
basic novice, intermediate novice, recreațional)  / 300 RON dacă înscrierea se face 
dupa data de 18 martie 2023. 

 350 RON pentru sportivii care se înscriu la o categorie cu două programe (novice 
advanced, juniori și seniori) / 400 RON dacă înscrierea se face după data de 18 martie 
2023. 

 500 RON pentru sportivii care vor să participe la 2 categorii diferite (indiferent de 
numarul de programe) / 550 RON dacă înscrierea se face după data de 18 martie 
2023. 

 Plata se confirmă până la data de 23.03.2023 cu Ordin de Plata pe adresa de e-mail 
AMPB.  
Ordinul de plata va conține la detalii: numele Clubului și numărul de sportivi. 
Acesta va fi însoțit de formularul de înscriere nominal 

      Plata se face prin transfer bancar catre: 
              ASOCIATIA MUNICIPALA DE PATINAJ BUCURESTI 
              Sediul: Bucuresti sectorul 3; Str.Gheorghe Patrascu nr.21 
              Nr.Reg.Com./an: 13/16.02.2012; C.I.F.: 29876298 
              Banca: GARANTI BANK 
              Cont: RO05 UGBI 0000 0120 4956 7RON 

 NU se poate face plata în numerar la acreditare. Doar sportivii care au taxa de 
concurs achitată vor intra la tragerea la sorți. 

           
Condiții anulare 
participare 

 Deadline retrageri sportivi – 23 martie 2023. 
 Dacă din motive independente de organizator, competiția se anulează, toate 

taxele de înscriere vor fi restituite cluburilor. 
 Taxa de participare nu se returnează, indiferent de motiv, dacă retragerea este 

anunțată dupa data limită de 23 martie 2023. 
 
 
3. CHELTUIELI DE CAZARE, MASA SI TRANSPORT 
Cheltuieli  Organizatorul va acoperi cheltuielile de cazare cu pensiune completă numai pentru 

arbitrii confirmati, controlorii tehnici și specialiștii tehnici, operatorii de date și redare 
pe toata durata competitiei. Organizatorul nu va acoperi nici o cheltuială pentru 
concurenți, team leaderi, antrenori. 
 

4. MUZICA 
Fiecare concurent trebuie să trimită la data înscrierii (nu mai tarziu de 23.03.2023) un fișier cu muzica programului 
său pe email la  asociatiamunicipala.patinaj@gmail.com. Muzica va fi reprodusă in format MP3/MP4 și nu trebuie să 
depaseasca 10MB. Se pot trimite mai multe emailuri sau se poate folosi programul wetransfer. Fiecare fișier muzical 
va fi denumit astfel: categorie_program_nume sportiv (Ex: Juniori_SP_Ionescu Manuela). Timpul de rulare al muzicii 
se va face in conformitate cu articolul 343, paragraful 1. Nu se acceptă muzica predată în ziua concursului.  
 
5. RESPONSABILITATE 

În conformitate cu Regulamentul ISU, articolul 119, toți participanții acționează pe propria lor responsabilitate. 
Organizatorul va asigura ajutor medical de urgență în timpul competiției. 

 
6. SOSIREA PARTICIPANȚILOR / ECHIPELOR 
Patinoarul Olimpic Brasov, Strada Turnului 5, Brașov 

Fiecare membru și club își asigură transportul pe cont propriu.  
 
 
 
7. ACREDITARE 
Acreditarea va începe vineri 31 Martie 2023 în incinta patinoarului și constă în verificarea următoarelor documente: 

 Pentru Campionatul Național de Copii, Cadeți și Novice 
- Certificat de naștere / carte de identitate / pașaport / clearance certificate pentru sportivii care nu dețin 

documente de identitate emise de statul Român (CI/pașaport) 



 Pentru Cupa Corona 
- Cluburile sunt responsabile de înscrierile în concurs 

 
8. TRAGEREA LA SORTI 
Tragerea la sorți va avea loc electronic, duminica 26 Martie 2023, pentru toate categoriile și va fi publicată pe site-ul 
FRP. Orarul detaliat pe grupe va fi publicat pe site-ul FRP luni 27 Martie 2023, după ora 18:00. 
Ordinea la start pentru categoria Advanced Novice, Juniori și Seniori va fi în ordinea inversă a rezultatelor programului 
scurt, în conformitate cu articolul 513, paragraful 2, i. 
 
9. PREMII 

 Asociația Municipală de Patinaj București oferă diplome pentru toți concurenții din cadrul Campionatului 
Național de Copii, Cadeți și Novice, după eveniment.  

 Cei mai buni trei patinatori din fiecare categorie vor fi premiați cu medalii.  
 CSM Corona Brașov oferă diplome pentru toți concurenții din cadrul Cupei Corona.  

 Cei mai buni trei patinatori din fiecare categorie vor fi premiați cu medalii.  
 Cele mai bune 3 cluburi în urma clasamentului final vor fi premiate cu cupe și diplome. Pentru 

clasamentul pe cluburi sunt luați în considerație toți sportivii înscriși în concurs (inclusiv cei care nu au 
pașapoarte/CI românești), mai puțin categoria recreațional. 

 
10. CATEGORII 
 
SENIORI  
FETE & BĂIEȚI 

Program scurt 
Elementele necesare sunt cele enumerate în Regulile tehnice ISU Single & Pair Skating 
2022, Regula 611, paragrafele 1 și 2. 
Durata program scurt: 2 min., 40 sec. +/- 10 sec. 
 
Program liber 
În conformitate cu Regulile tehnice ISU Single & Pair Skating 2022, Regula 612 și 
Comunicarea ISU respectivă. O atenție deosebită trebuie acordată „programului bine 
echilibrat”. 
Durata program liber: 4 min., +/- 10 sec. 
 

JUNIORI  
FETE & BĂIEȚI 

Program scurt 
Elementele necesare sunt cele enumerate în Regulile tehnice ISU Single & Pair Skating 
2022, Regula 611, paragrafele 1 și 3 pentru 2022/23. 
Durata program scurt: 2 min., 40 sec. +/- 10 sec. 
 
Program liber 
În conformitate cu Regulile tehnice ISU Single & Pair Skating 2022, Regula 612 și 
Comunicarea ISU respectivă. O atenție deosebită trebuie acordată „programului bine 
echilibrat”. 
Durata program liber: 3 min., 30 sec. +/- 10 sec. 
 

ADVANCED NOVICE  
FETE & BĂIEȚI 

Categoria se va desfășura în conformitate cu Comunicarea ISU Nr. 2489 (sau orice 
actualizare) și cu toate reglementările ISU respective. 
Poate participa orice sportiv care a împlinit vârsta de zece (10) ani și nu a împlinit vârsta 
de cincisprezece (15) la 1 iulie 2022 
 
Explicații niveluri:  
Pentru Advanced Novice, vor fi luate în considerare doar caracteristicile până la Nivelul 3. 
Orice caracteristici suplimentare nu vor fi luate în considerare pentru cerințele de nivel și 
vor fi ignorate de Juriul Tehnic. 
 
Program scurt 
Următoarele componente ale programului sunt evaluate: 
• Compoziție • Prezentare • Abilități de patinaj 
Factorul pentru Componentele programului este: 
a) Program scurt 



• pentru fete 1,07 
• pentru băieți 1,20 
Durata program scurt: 2 min 20 sec, +/-10 sec. 
Program liber 
Următoarele componente ale programului sunt evaluate: 
• Compoziție • Prezentare • Abilități de patinaj 
Factorul pentru Componentele programului este 
a) Program liber 
• pentru fete 2.13 
• pentru băieți 2,40 
Durata program liber: 3:00 min, +/-10 sec 
 

INTERMEDIATE NOVICE 
FETE & BĂIEȚI 

Categoria se va desfășura în conformitate cu Comunicarea ISU Nr. 2489 (sau orice 
actualizare) și cu toate reglementările ISU respective.  
Poate concura orice sportiv care a îndeplinit următoarele cerințe înainte de 1 iulie 
anterior competiției: nu a împlinit vârsta de cincisprezece (15 ani). 
 
Explicații niveluri: 
Pentru Novice Intermediar, vor fi luate în considerare numai caracteristicile până 
la Nivelul 2. Orice caracteristici suplimentare nu vor fi luate în considerare pentru 
cerințele de nivel și vor fi ignorate de Juriul Tehnic. 
Următoarele componente ale programului sunt evaluate: 
• Compoziție • Prezentare • Abilități de patinaj 
Factorul pentru Componentele programului este 
• pentru fete 1.7 
• pentru băieți 2.0 
Durata program liber: 3:00 min, +/-10 sec  
 

BASIC NOVICE  
FETE & BĂIEȚI 

Categoria se va desfășura în conformitate cu Comunicarea ISU Nr. 2489 (sau orice 
actualizare) și cu toate reglementările ISU respective.  
Poate lua parte orice sportiv care a îndeplinit următoarele cerințe înainte de 1 iulie 
anterior competiției: nu a împlinit vârsta de treisprezece (13) ani 
 
Explicații niveluri: 
Pentru Basic Novice, vor fi luate în considerare numai caracteristicile până la Nivelul 2. 
Orice caracteristici suplimentare nu vor fi luate în considerare pentru cerințele de nivel și 
vor fi ignorate de Juriul Tehnic. 
Următoarele componente ale programului sunt evaluate: 
• Compoziție • Prezentare • Abilități de patinaj 
Factorul pentru Componentele programului este  
 pentru fete 1,67 
 pentru băieți 1,67 
Durata program liber: 2:30 min, +/-10 sec  
 

CADEȚI  
FETE & BĂIEȚI 
 
 
 
 
 
 
 

Cerințe de vârstă – născut intre: 1.7.2012 – 30.6.2014 
Cerințe tehnice 
Un program de patinaj liber bine echilibrat trebuie să conțină: 
a) Maxim 4 elemente de sărituri, dintre care una trebuie să fie de tip Axel. Pot exista 
până la două (2) combinații de sărituri sau o (1) combinație de sărituri și o (1) secvență 
de sărituri. Combinațiile de sărituri și secvența de sărituri constau din două (2) sărituri. În 
secvența de sărituri, a doua săritură trebuie să fie de tip Axel, cu un pas direct de la curba 
de aterizare a primei sarituri până la curba de desprindere a săriturii Axel. O intoarcere 
completă pe gheață între sărituri (piciorul liber poate atinge gheața, dar fără transfer de 
greutate) menține elementul în cadrul definiției unei secvențe de sărituri. Sariturile 
executate într-o secvență de sarituri își primesc valoarea intreaga. 
Nu sunt permise sărituri triple și cvadruple. 
Doar o săritură simpla și o săritură dublă (inclusiv Double Axel) pot fi repetate o dată. 
b) Trebuie să existe maximum două (2) piruete de natură diferită (abreviere), dintre care 



una trebuie să fie o combinație de piruete și una trebuie să fie o piruetă fără schimbare 
de poziție. Combinația de piruetă cu schimbare de picior și minimum opt (8) rotații sau 
fără schimbare de picior cu minimum șase (6) rotații. Pirueta într-o singură poziție cu 
schimbare de picior cu minimum opt (8) rotații sau pirueta într-o singură poziție fără 
schimbare de picior cu minimum șase (6) rotații. În ambele piruete sunt permise intrările 
prin săritură. 
c) Trebuie să existe maximum o (1) secvență de pași care trebuie să fie clar vizibilă. 
Acest element are o valoare de bază fixă și va fi evaluat de arbitrii numai în GOE. 
Explicații nivele: 
Vor fi luate în considerare numai caracteristicile până la Nivelul 2. Orice caracteristici 
suplimentare nu vor fi luate în considerare pentru cerințele de nivel și vor fi ignorate de 
Juriul Tehnic. 
Următoarele componente ale programului sunt evaluate: 
• Compoziție • Prezentare • Abilități de patinaj 
Factorul pentru Componentele programului este 1,67 pentru fete și băieți 
Durata Program liber: 2 min, +/- 10 sec. 

 
COPII  
FETE & BĂIEȚI 
 
 
 

Cerințe de vârstă – categoria Copii - orice patinator care s-a născut incepând cu 
01.07.2014 
Cerințe tehnice 
Un program de patinaj liber bine echilibrat trebuie să conțină: 
a) Maxim 4 elemente de sărituri. Pot exista până la două (2) combinații de sărituri sau o 
(1) combinație de sărituri și o (1) secvență de sărituri. Combinațiile de sărituri și secvența 
de sărituri constau din două (2) sărituri. În secvența de sărituri, a doua săritură trebuie să 
fie de tip Axel, cu un pas direct de la curba de aterizare a primei sarituri până la curba de 
desprindere a săriturii Axel. O intoarcere completă pe gheață între sărituri (piciorul liber 
poate atinge gheața, dar fără transfer de greutate) menține elementul în cadrul definiției 
unei secvențe de sărituri. Sariturile executate într-o secvență de sarituri își primesc 
valoarea intreaga. 
Nu sunt permise sărituri triple și cvadruple. Săritura de tip Axel nu este obligatorie. 
Doar o săritură simpla și o săritură dublă (inclusiv Double Axel) pot fi repetate o dată. 
b) Trebuie să existe maximum două (2) piruete de natură diferită (abreviere), dintre care 
una trebuie să fie o combinație de piruete și una trebuie să fie o piruetă fără schimbare 
de poziție. Combinația de piruete cu schimbare de picior și minimum opt (8) rotații sau 
fără schimbare de picior cu minimum șase (6) rotații. Pirueta într-o singură poziție cu 
schimbare de picior cu minimum opt (8) rotații sau pirueta într-o singură poziție fără 
schimbare de picior cu minimum șase (6) rotații. În ambele piruete sunt permise intrările 
prin săritură. 
c) Trebuie să existe maximum o (1) secvență coregrafica care trebuie să fie clar vizibilă și 
care include cel puțin o poziție de spirală de minim 3 secunde. Acest element are o 
valoare de bază fixă și va fi evaluat de arbitrii numai în GOE. 
Explicații nivele: 
Pentru categoria Copii, vor fi luate în considerare numai caracteristicile până la Nivelul 2. 
Orice caracteristici suplimentare nu vor fi luate în considerare pentru cerințele de nivel și 
vor fi ignorate de Juriul Tehnic. 
Următoarele componente ale programului sunt evaluate: 
• Compoziție • Prezentare • Abilități de patinaj 
Factorul pentru Componentele programului este 1,67 pentru fete și băieți 
Durata Program liber: 2 min, +/- 10 sec 
  

 
 
 

RECREAȚIONAL 
 

Categorie Vârstă Nivel Durata program 

Recreational A Nascut după 01.07.2016 Basic 2 minutes, +/- 10 sec 



Recreational B 01.07.2014 - 30.06.2016 Basic 2 minutes, +/- 10 sec 

Recreational C 01.07.2012 - 30.06.2014 Basic / Advance 2 minutes, +/- 10 sec 

Recreational D 01.07.2009 - 30.06.2012 Basic / Advance 2 minutes 30 sec, +/- 10 sec 

Recreational E 01.07.2007 - 30.06.2009 Basic / Advance 2 minutes 30 sec, +/- 10 sec 

Recreational F 01.07.2004 - 30.06.2007 Basic / Advance 2 minutes 30 sec, +/- 10 sec 

Adult A 01.07.1997 - 30.06.2004 Basic / Advance 2 minutes 30 sec, +/- 10 sec 

Adult B 01.07.1987 - 30.06.1997 Basic / Advance 2 minutes 30 sec, +/- 10 sec 

Adult C Născut inainte de 30.06.1987 Basic / Advance 2 minutes 30 sec, +/- 10 sec 

 
Cerințe pentru toate grupele de vârstă: 
Programele pot fi interpretative. Diferite instrumente și accesorii portabile sau staționare - de exemplu: pălărie, 
baston, șal - sunt permise în timpul programului, dacă nu deranjează sportivul. 
Muzica poate fi vocală, dar cu versuri adecvate. 
Depășirea limitei muzicii este urmată de o deducere de 1 punct pentru fiecare 5 sec. 
Eșec / cazatura: penalizare de 0,5 puncte 
 
RECREAȚIONAL 
AVANSAȚI 
COPII & ADULȚI 
 
 

Un concurent în cadrul acestei categorii trebuie să efectueze un program bine echilibrat, 
care poate conține:  
1) Maxim 4 sărituri pentru fete și băieți, dintre care una trebuie să fie de tip Axel. Pot 
exista până la două (2) combinații sau secvențe de sarituri. Combinația de sarituri poate 
conține doar două (2) sarituri. O secvență de sărituri constă din 2 (două) sarituri cu orice 
număr de rotații, începând cu orice saritura, urmată imediat de saritura de tip Axel cu un 
pas direct din curba de aterizare a primei sarituri la curba de desprindere a sariturii Axel. 
Sariturile triple nu sunt permise. 
2) Trebuie să existe maximum două (2) piruete de natură diferita (prescurtare), dintre 
care una trebuie să fie o combinație de piruete cu sau fără schimbare de picior (minimum 
șase (6) rotații în total) și o pirueta fără schimbare de poziție și cu sau fără schimbare de 
picior (minimum șase (6) rotații în total). Intrarea prin saritura este permisă.  
3) Un maximum de (1) secvență coregrafică (ChSq) care trebuie să includă o varietate de 
pași și 2 (două) poziții în spirală de cel puțin (3) secunde fiecare. O secvență coregrafică 
constă în orice fel de mișcări precum pași, intoarceri, spirale, arabescuri, „spread eagles”, 
Ina Bauers, mișcări de rotire, etc.. Secvența începe cu prima mișcare și se încheie cu 
ultimul element al patinatorului. Tiparul nu este restricționat, dar trebuie să utilizeze 
jumătate din suprafața de gheață. O secvență coregrafică are o valoare de bază fixa și va 
fi evaluată de arbitrii doar în GOE. Prima încercare vizibilă de a executa o secvență 
coregrafică va fi luata in calcul la scorul tehnic.  
 
Factor: Punctele tehnice evaluate pentru cele trei componente ale programului 
(Compoziție • Prezentare • Abilități de patinaj) se multiplica cu un factor de 1,67 
Explicații la niveluri: 
Pentru categoria de recreere și adulți avansați, toate elementele care sunt supuse 
nivelurilor, vor fi numărate numai funcțiile până la Level 2. 
Orice caracteristici suplimentare nu vor fi luate în considerare pentru cerințele de nivel și 
vor fi ignorate de juriul tehnic.  
 
 
 
 

RECREAȚIONAL BASIC 
COPII & ADULȚI 
 
 

Un concurent în cadrul acestei categorii trebuie să efectueze un program bine echilibrat, 
care poate conține: 
a. Un maxim de patru (4) sarituri. Sunt permise doar sarituri simple, saritura AXEL nu este 
permisa, nu pot fi incluse sarituri duble sau triple. Pot exista până la două (2) combinații 
de sarituri. Combinația de sarituri poate conține doar două (2) sarituri. Orice saritura nu 
poate fi executata mai mult de două ori în total.  



b. Trebuie să existe maximum două (2) piruete de natură diferită (prescurtare) cu 
schimbare de picior (minim 2 rotații pe poziție, minimum 6 rotații în total) sau fără 
schimbare de picior minim de șase (6) rotații în total). Pirueta combinata este permisă. 
Nu este permisă intrarea prin saritura. 
c. Un maximum de (1) secvență coregrafică (ChSq) care trebuie să includă o varietate de 
pași și 2 (două) poziții în spirală de cel puțin (3) secunde fiecare. O secvență coregrafică 
constă în orice fel de mișcări precum pași, intoarceri, spirale, arabescuri, „spread eagles”, 
Ina Bauers, mișcări de rotire, etc 
 
Factor: Punctele tehnice evaluate pentru cele trei componente ale programului 
(Compoziție • Prezentare • Abilități de patinaj) se multiplica cu un factor de 1,67 
Explicații la niveluri: 
Pentru categoria de recreere și adulți avansați, toate elementele care sunt supuse 
nivelurilor, vor fi numărate numai funcțiile până la Level 2. 
Orice caracteristici suplimentare nu vor fi luate în considerare pentru cerințele de nivel și 
vor fi ignorate de juriul tehnic.  
 

 
PROGRAM PRELIMINAR 

 
Vineri 31 Martie 2023 Novice Advanced, Juniori, Seniori (Programul scurt) 

Sâmbătă 01 Aprilie 2023 
Copii, Cadeți, Novice Basic, Novice Intermediate 

Novice Advanced, Juniori, Seniori (Programul lung) 
Gala Demonstrativă 

Duminică 02 Aprilie 2023 Recreațional 
 
 
*) programul poate suferi modificări în funcție de numărul de sportivi înscriși 
**) programul final va fi anunțat după data de 25 Martie 2023, când sunt definitivate toate înscrierile/retragerile 


