Federaţia Română de Patinaj

REGULAMENTUL CUPEI „ROMÂNIEI” 2019
LA PATINAJ VITEZĂ
SENIORI – JUNIORII – COPII (masculin şi feminin)

I.

SCOPUL

Verificarea nivelului de pregătire al patinatorilor de viteză la categoriile de seniori,
juniori şi copii.
II.

ORGANIZAREA, DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII

Competiţia va fi organizată de către Federaţia Română de Patinaj, în data de 2022.12.2019, în localitatea Zakopane/Polonia, în conformitate cu Regulamentul general de
desfăşurare a competiţiilor de patinaj viteză, în vigoare.
Şedinţa tehnică va avea loc la data de 20.12.2019, ora 18:00, la sediul Patinoarului
din localitate.
III.

CATEGORIILE DE VÂRSTĂ, PROBELE ŞI PROGRAMUL DE CONCURS

1. Categoriile de vârstă:
Seniori
Juniori A
Juniori B
Juniori C
Juniori D
Juniori E
Juniori F

> 19 ani (m+f) -născuţi înainte de 1 iulie 2000
17-18 ani (m+f) -născuţi începând cu 1 iulie 2000 şi până la 30 iunie 2002;
15-16 ani (m+f) - născuţi începând cu 1 iulie 2002 şi până la 30 iunie 2004;
13 -14 ani(m+f) - născuţi începând cu 1 iulie 2004 şi până la 30 iunie 2006;
11-12 ani (m+f) - născuţi începând cu 1 iulie 2006 şi până la 30 iunie 2008
9 -10 ani (m+f) - născuţi începând cu 1 iulie 2008 şi până la 30 iunie 2010;
> 8 ani (m+f) - născuţi începând cu 1 iulie 2010 şi mai mici.

2. Programul şi probele de concurs:
Ziua I-a
Seniori (m + f)
500 m. 1500 m.
Juniori A (m + f)
500 m. 1500 m.
Juniori B (m + f)
500 m. 1500 m.
Juniori C (m + f)
500 m. 1000 m.
Juniori D (m + f)
500 m. 1000 m.
Juniori E (m + f)
300 m.
500 m.
Juniori F (m + f)
100 m.
300 m.
IV.

Ziua a II -a
1000 m.
3000 m.
1000 m.
3000 m.
1000 m.
3000 m.
500 m.
1500 m.
500 m.
1000 m.
300 m.
500 m.
100 m.
300 m.

PISTA DE CONCURS

Pista de concurs are lungimea de 400 m., cu raza turnantei culoarului interior de 26 m.
şi a culoarului exterior de 30 m.
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Pista este marcata cu vopsea de culoare albastra, delimitarea liniilor de start şi de
sosire făcându-se cu linie continuă, cu respectarea prevederilor regulamentului general de
patinaj viteză.

V.

PARTICIPANŢI

La Cupa României 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 2019-2020.
Nu se permite participarea în competiţie fără respectarea condiţiile prevăzute mai sus.
VI.

ÎNSCRIERI

Înscrierile se vor face pe categorii de vârstă (m+f) şi vor fi trimise la F.R.Patinaj
frpatinaj2018@gmail.com , cosghe@hotmail.com , până la data de 10 Decembrie 2019.
Definitivarea înscrierilor, se va face în ziua şedinţei de tragere la sorţi, până la ora
10:00, în baza carnetelor de legitimare, după care nu vor mai putea fi operate modificări
ulterioare.
La toate categoriile de vârstă, sportivii vor fi înscrişi numai la categoria de vârstă
prevăzută la punctul III/1.
În cadrul fiecărei categorii de vârstă şi sex, competitia se va 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 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 la patinaj viteză.
VIII.

CLASAMENTE ŞI PREMII

Se vor întocmi clasamente pe probe şi poliatlon la fiecare categorie de vârstă,
masculin şi feminin.
Calculul punctelor în clasamentul general se va face având ca bază, proba de 500 m.;
pentru distanţele mai scurte de 500 m., punctajul se va calcula prin adunarea timpilor
realizaţi la fiecare distanţă în parte.
Federaţia Română de Patinaj acordă diplome si medalii sportivilor clasaţi pe primele
trei locuri în clasamentul general la fiecare categorie de vârstă iar primelor trei cluburi
câştigătoare câte un trofeu.
Sportivii clasaţi pe primele locuri în clasamentul general al fiecărei categorii de vârstă
(masculin şi feminin), vor primii următorul punctaj.

Locul I
7 pcte

Locul II
5 pcte

Locul III
4 pcte

Locul IV
3 pcte

Locul V
2 pcte

Locul VI
1 pct
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Cluburile clasate pe primele trei locuri, în urma punctajului acumulat, vor primii cupe şi
diplome, prima clasată fiind câşigătoarea Cupei României.

IX.

CONDIŢII ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIARE

Cheltuielile de participare pentru sportivi şi tehnicieni sunt suportate de către fiecare
club în parte.
Cheltuielile de organizare cuprinzând: chiria bazei sportive, mediatizare, asistenţă
medicală, precum şi cheltuielile pentru arbitrii, vor fi suportate de Comitetul de organizare /
speed skating association-Zakopane .
Taxa de participare este de 40 lei / sportiv.

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 lei (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.

