
 
REGULAMENT 

CAMPIONATUL NATIONAL DE  PATINAJ VITEZA 

pe probe si poliatlon 

Juniori: ctg. B,C,D,E,F, - 17-19  Februarie  2023 , 

 

 

I. SCOPUL 

 

  Verificarea nivelului de pregătire al patinatorilor de viteză. 

            Desemnarea castigatorilor - campionilor nationali pe anul 2023 pe probe si poliatlon . 

 

 

 II. ORGANIZAREA, DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII  

 

Competiţia va fi organizată de către Federaţia Română de Patinaj, în data de 17-19.02.2023, 

în localitatea Inzell/Germania, în conformitate cu Regulamentul general de desfăşurare a 

competiţiilor de patinaj viteză, în vigoare. Şedinţa tehnică va avea loc la data de 17.02.2023, ora 

18:00, sau la o alta data si ora anuntata de organizatori, la sediul patinoarului din localitate. 

 

 

 III. CATEGORIILE DE VÂRSTĂ, PROBELE ŞI PROGRAMUL DE CONCURS  

A. Categoriile de vârstă:  

 

• Juniori  B   15-16 ani   (m+f)  -    1 iulie 2005 – 30 iunie 2007 

• Juniori  C   13 -14 ani  (m+f)  -    1 iulie 2007 – 30 iunie 2009 

• Juniori  D   11 -12 ani  (m+f)  -    1 iulie 2009 – 30 iunie 2011  

• Juniori  E    9 -10 ani    (m+f)  -    1 iulie 2011 – 30 iunie 2013  

• Juniori  F      7 -  8 ani   (m+f)  -    1 iulie 2013 – 30 iunie 2015  



 
 

B. Programul şi probele de concurs:  

 

                                              Ziua I-a                                    Ziua a II -a  

 

▪ Juniori B   (m + f)       500  m - 1500 m              1000 m -  3000 m  

▪ Juniori C   (m + f)       500  m - 1000 m                 500 m -  1500 m  

▪ Juniori D   (m + f)       500  m - 1000 m                 500 m -  1000 m  

▪ Juniori E   (m + f)       300  m  -   500 m                 300 m -    500 m  

▪ Juniori F   (m + f)       100  m  -   300 m                  100 m -   300 m 

 

IV. PISTA DE CONCURS  

1. Pista de concurs are lungimea de 400 m, standard 

 

V. PARTICIPANŢI  

 

           La Campionatul National  de juniori B,C,D,E,F  au drept de participare sportivii legitimaţi , cu viza 

medicală valabilă ,eliberata  medicul sportiv la data competiţiei, a căror secţii sau cluburi sunt afiliate la 

Federaţia Română de Patinaj. 

Organizatorii nu raspund de posibilele accidente survenite in timpul competitiei. 

 

 VI. ÎNSCRIERI  

Înscrierile provizorii se vor face pe categorii de vârstă (m+f) şi vor fi trimise la adresa de mail : 
andrei_cristina742000@yahoo.com , in data de 30 ianuarie 2023.  

Inscrierea finala se face de catre fiecare reprezentant al clubului (antrenor) pe platforma  
organizatorului din Inzell : sscm.speedskatingnews.info  

Modificarea inscrierilor  implica costuri suplimentare . 

 



 
      VI. TRAGEREA LA SORŢI  

 
        Tragerea la sorţi pentru primele două probe din concurs şi pentru cele ulterioare se va face respectând 
prevederile specifice fiecărui tip de concurs  din regulamentul de desfăşurare a competiţiilor I.S.U la patinaj 
viteză. 

  
VII. CLASAMENTE ŞI PREMII  
 

         Se vor întocmi clasamente pe probe cat si clasament general pe categorii de varsta cu desemnarea 
campionilor nationali . Calculul punctelor în clasamentul general se va face având ca bază proba de 500 m, 
iar  pentru distanţele mai scurte de 300 m , punctajul se va calcula prin adunarea timpilor realizaţi la fiecare 
distanţă în parte.  
Organizatorul va acorda medalii pe probe cat si clasamentul general primilor trei sportivi. 

 
  
VIII. CONDIŢII ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIARE  

 
Cheltuielile de participare pentru sportivi şi tehnicieni sunt suportate de către fiecare club în parte.  

TAXE PROBE : 100 and 300 m  -   4,00 €  ;   500 m  - 6,00 € ;  1.000 m - 10,00 € ;   1.500 m -12,00 €; 3.000 m - 18,00 €; 

           Taxele se achita in contul  organizatorului :  

          VR Bank Rosenheim Chiemsee eG  

          IBAN: DE 197116 00000 205716 730  

          BIC: GENODEF1VRR  

           PayPal Link for transmission paypal.me/WKInzell  

 IX. DISPOZIŢII FINALE  
 

               Contestaţiile se vor depune la arbitrul principal imediat după terminarea desfăşurării probei 
respective. Orice situaţii neprevăzute în prezentul Regulament vor fi soluţionate în timpul competiţiei de 
arbitrul principal  sau după terminarea competiţiei de Comiteul Tehnic  în prima sa şedinţă. 
 
 
                 Federatia Romana de Patinaj, 

Reprezentant legal, 
Cornel Gheorghe  


