FEDERATIA ROMANA DE PATINAJ

REGULAMENT
CAMPIONATUL NATIONAL DE PATINAJ VITEZA
PE PROBE SI POLIATLON SHORTTRACK
Seniori, JunioriA,B,C,D,E,F,G 12-15 Martie 2021 ,
I. SCOPUL
Verificarea nivelului de pregătire al patinatorilor de viteză la categoriile de seniori,
juniorişicopii.

II. ORGANIZAREA, DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII
Competiţiava FederaţieiRomâne de Patinaj va fi organizată de către, Clubul Sportiv
Universitatea Cluj-Napoca , în data de 11-15.03.2021, în localitatea Mierucrea-Ciuc,
înconformitate cu Regulamentul general de desfăşurare a competiţiilor de patinajviteză, în
vigoare. Şedinţa tehnică va avea loc la data de 11.03.2021, ora 18:00, sau la o alta data si ora
anuntate de organizatori, la sediul Patinoarului din localitate sau online. Primul start 14 martie
2021 ora 10.00. Incalzirea de concurs 12, 13 martie, ora se va comunica la sedinta tehnica, si 14
martie ora 8,30
III. CATEGORIILE DE VÂRSTĂ, PROBELE ŞI PROGRAMUL DE CONCURS
A. Categoriile de vârstă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seniori> 19 ani (m+f) -născuţiînainte de 1 iulie 2001
Juniori A 17-18 ani (m+f) -născuţiîncepând cu 1 iulie 2002 şi până la 30 iunie 2003;
Juniori B 15-16 ani (m+f) - născuţiîncepând cu 1 iulie 2003 şipână la 30 iunie 2005;
Juniori C 13 -14 ani(m+f) - născuţiîncepând cu 1 iulie 2005 şi până la 30 iunie 2007;
Juniori D 11-12 ani (m+f) - născuţiîncepând cu 1 iulie 2007 şi până la 30 iunie 2009
Juniori E 9 -10 ani (m+f) - născuţiîncepând cu 1 iulie 2009 şi până la 30 iunie 2011;

7. Juniori F 7- 8 ani (m+f) - născuţiîncepând cu 1 iulie 2011 şi până la 30 iunie 2013;
8. .Juniori G > 6 ani (m+f) - născuţiîncepând cu 1 iulie 2011 şi mai mici.
9. Stafeta : ( m+f) S+JA ; JB+ JC; JD+JE ; JF+JG
Sportivii se pot inscrie la categoria de varsta corespunzatoare sau cu o categorie de varsta
superioara.

B. Programulşiprobele de concurs:
Ziua I-a Ziua a II -a
Seniori (m + f) 500 m. 1000 m 1500 m
Juniori A (m + f) 500 m. 1000 m 1500 m.
Juniori B (m + f) 500 m. 1000 m 1500 m
Juniori C (m + f) 500 m. 1000 m. 1500 m.
Juniori D (m + f) 500 m.,777, 1000 m..
Juniori E (m + f) 333 m., 500 m. 777
Juniori F (m + f) 222 m., 333 m., 500 m.
Juniori G (m + f) 111 m., 222 m.
Stafeta :
S+JA ; JB+ JC; JD+JE ; JF+JG

IV. PISTA DE CONCURS
1.Pista de concurs are lungimea de 111 m.,
2.Pistaestemarcata cu vopsea de culoarealbastra, delimitarealiniilor de start şi de
sosire făcându-se cu liniecontinuă, cu respectarea prevederilor regulamentului
general de patinajviteză.
V. PARTICIPANŢI
La CampionatulNational de seniori si juniori A,B,C,D,E,F,G au drept de
participare sportiviilegitimaţi, cu viza medicală valabilă la data competiţiei, a căror
secţii sau cluburi sunt afiliate la FederaţiaRomână de Patinaj, cu taxele achitate
pentru sezonul 2020-2021. Nu se permite participarea în competiţie fără respectarea
condiţiile prevăzute mai sus.
Organizatorii nu raspund de posibilele accidente survenite in timpul competitiei.

Asigurarile de accidente vor fi in sarcina sportivilor si a cluburilor participante.
VI. ÎNSCRIERI
Înscrierile se vor face pe categorii de vârstă (m+f) şi vor fi trimise la organizatori
conform documentelor primite in vedrea inscrierii. Definitivarea înscrierilor, se va
face în de 9 martie ora 10:00, în baza tabelelor, după care nu vor mai putea fi operate
modificări ulterioare. Modificarea inscrierilor ar putea implica costuri.
VI. TRAGEREA LA SORŢI
Tragerea la sorţi pentru primele probe din concurs şi pentru celeulterioare se va face
respectând prevederile, specificefiecărui tip de concurs, din regulamentul de desfăşurare a
competiţiilor la patinajviteză shorttrack.
VII. CLASAMENTE ŞI PREMII
Se vorîntocmi clasamente pe probe si poliatlon la fiecare categorie de vârstă .Calculul
punctelor în clasamentul general se va face conform programului de calcul specific activitatii de
shorttrack.
VIII. CONDIŢII ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIARE
Cheltuielile de participare pentru sportivi şi tehnicieni sunt suportate de către fiecare club
înparte. Cheltuielile de organizare cuprinzând: chiria bazei sportive, mediatizare, asistenţă
medicală, precum şi cheltuielile pentru arbitrii, vor fi suportate de Comitetul de organizare /
Clubul Sportiv Universitatea Cluj-Napoca.
Nu sunt acceptati spectatorii la aceasta competitie. In timpul competitiei se vor afla in
pationar doar categoriile care urmeaza sa concureze si care au facut incalzirea inainte, ceilalti vor
trebui sa atepte in afara locului unde se desfasoara competitia.
Purtarea mastii este obligatorie in raza de desfasurare a competitiei, atat de sportivi cat si
de personalul tehnic, insotitori sau antrenori.
Taxa de participareeste de 150 lei/ sportiv.
IX. 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 ceva 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 Comiteul Tehnic în prima sa şedinţă.

X. MASURI SPECIALE SANITARE DE RESPECTAT
Condiţii generale pentru organizarea de competiţii în spaţii închise
1. Măsuri cu caracter general
- Structura sportivă care organizează o competiţie are obligaţia de a modifica regulamentul
sportiv pentru a include reglementări clare cu privire la eventualitatea în care o etapă/meci nu se
poate desfăşura/reprograma din cauza apariţiei cazurilor sau focarelor de COVID-19, inclusiv
sub aspectul punctajelor pe baza cărora este stabilit clasamentul.
- Fiecare structură sportivă implicată în organizarea sau desfăşurarea unei competiţii sportive
asigură o persoană de contact responsabilă cu organizarea şi coordonarea aplicării protocoalelor
stabilite.
- Trebuie să participe la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor doar persoanele a căror
prezenţă este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuşi unui
potenţial risc de infectare.
- Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în asigurarea sănătăţii şi securităţii în
muncă pe parcursul întregii competiţii sportive.
2. Măsuri pentru organizatorii evenimentului sportiv
a) În pregătirea evenimentului:
- asigurarea echipamentului de protecţie (mască respiratorie) pentru întreg personalul implicat
în organizarea competiţiei;
- asigurarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la intrarea
în spaţiul destinat evenimentului pentru toţi participanţii;
- atenţionarea în toate spaţiile folosite de competitori prin anunţuri scrise/postere informative
plasate la loc vizibil privind regulile de igienă a mâinilor şi igiena respiratorie, practicarea
responsabilităţii sociale prin distanţarea socială şi monitorizarea propriei stări de sănătate;
- la locul organizării evenimentului sportiv, personalul medical efectuează termometrizarea
digitală a persoanelor implicate în desfăşurarea competiţiei (sportivi, arbitri, antrenori, voluntari
etc.). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, se repetă termometrizarea după 5
minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menţine, persoana în cauză va fi izolată de restul
grupului şi va fi informat medicul coordonator al competiţiei respective;
- dotarea cu echipament de protecţie (mănuşi, halate, măşti) a personalului medical angajat, a
personalului de curăţenie, a personalului care manipulează articole sportive, prosoape etc. (în
cazul în care nu se pot folosi articole de unică folosinţă), a personalului de securitate şi pază etc.;
- asigurarea dezinfecţiei periodice a elementelor folosite de mai multe persoane (de exemplu,
mânerele uşilor, balustradele, recepţia, podelele etc.) cu produse biocide avizate/autorizate în
acest scop;
- amplasarea în grupul sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu dezinfectant,
precum şi a prosoapelor igienice de unică folosinţă (din hârtie);
- pentru uscarea mâinilor se vor folosi şerveţele de hârtie;
- dezinfecţia periodică a grupurilor sanitare cu produse biocide avizate/autorizate.
b) În timpul evenimentului:
- interzicerea accesului spectatorilor la competiţii pe perioada epidemiei de COVID-19;

- toţi participanţii (sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanţi ai presei
etc.) trebuie să fie supuşi unui triaj epidemiologic şi trecuţi pe o listă nominală, pentru a facilita o
eventuală anchetă epidemiologică;
- serviciul de prim ajutor şi alte servicii medicale, inclusiv triajul epidemiologic al
competitorilor, trebuie să fie efectuate de către personal calificat;
- asigurarea îndepărtării hainelor purtate de către participanţi prin depozitarea lor în saci
biodegradabili amplasaţi în coşuri marcate vizibil cu inscripţia "obiecte pentru dezinfecţie".
3. Măsuri pentru participanţii la eveniment
a) Înainte de eveniment
Toţi participanţii (sportivi, voluntari, oficiali etc.) trebuie să îşi monitorizeze starea de sănătate
şi să respecte cu stricteţe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi
igiena mâinilor, distanţarea socială, evitarea atingerii ochilor, nasului şi a gurii, respectarea
igienei respiratorii şi respectarea recomandărilor de a rămâne acasă şi de a solicita asistenţă
medicală, dacă există simptome specifice bolii.
Sosirea participanţilor în locaţia unde va avea loc competiţia sportivă trebuie să se facă astfel:
- transportul interurban către locaţia unde va avea loc competiţia sportivă se va face cu
autobuze/microbuze proprii sau rezervate în acest scop şi folosite exclusiv pentru participanţi sau
cu maşina individuală. Se vor respecta reglementările Ordinului ministrului transporturilor,
infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii nr.
1.082/97/1.112/2020 privind măsuri şi reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de
alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 (anexa nr. 2 "Măsuri şi reguli care se impun a fi
implementate pentru derularea operaţiunilor de transport rutier de persoane, transport rutier de
mărfuri, transport în regim de taxi, transport în regim de închiriere cu şofer şi transport alternativ,
pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19");
- pentru transportul intraurban este recomandată sosirea individuală a participanţilor cu maşina
personală sau cu autocarul/microbuzul închiriat în regim de uz exclusiv;
- este recomandat ca participanţii să ajungă la momente diferite la locul de desfăşurare a
competiţiei, pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte. În funcţie de
infrastructura locaţiei, este recomandat să fie folosite căi diferite către punctul de desfăşurare a
competiţiei;
- în cazul în care participanţii la competiţie sunt obligaţi să călătorească în afara localităţii
unde locuiesc, cazarea lor se va face respectând Ordinul ministrului economiei, energiei şi
mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării
activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă
(anexa nr. 3 "Recomandări privind funcţionarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de
cazare").
b) În timpul derulării şi după derularea evenimentului
- participanţii trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică
folosinţă, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu
apă şi alte articole personale între competitori, evitarea contactului fizic - strângeri de mână,
îmbrăţişări la sfârşitul evenimentului).
- părăsirea spaţiului unde s-a desfăşurat competiţia trebuie să se facă în mod ordonat, cu
evitarea aglomeraţiei.
c) Măsuri care trebuie respectate de reprezentanţii presei

- Toţi reprezentanţii presei care asistă la competiţie trebuie să declare că sunt de acord să
respecte normele de igienă, să se supună examenelor medicale şi să respecte distanţa socială de
cel puţin 2 m.
Condiţii specifice sporturilor individuale practicate în spaţii închise pentru organizarea de
competiţii
1. Accesul la sala de desfăşurare a competiţiei
Sala de desfăşurare a competiţiei va fi prevăzută la intrare cu covoraş cu dezinfectant pentru
încălţări, precum şi soluţie dezinfectantă pentru mâini. Accesul se va face conform procedurilor
descrise în anexa nr. 1 la ordin, care stabileşte condiţiile de acces în bazele sportive.
Nu este permis accesul spectatorilor în sala unde se desfăşoară competiţia.
2. Înaintea competiţiei
Sportivii, stafful tehnic, persoanele desemnate de către structura sportivă care organizează
competiţia şi personalul auxiliar vor ajunge la sala unde se va desfăşura meciul la ore diferite,
pentru a evita aglomeraţia.
Sportivii se vor prezenta la sala de desfăşurare a competiţiei deja echipaţi. Fiecare
sportiv/oficial de echipă va veni la sală cu rucsac propriu, pentru depozitarea
echipamentului/materialelor necesare.
Se vor evita formele tradiţionale de salut înainte şi după desfăşurarea meciului, care presupun
strângerea mâinilor între sportivi, antrenori, arbitri etc.
3. În timpul competiţiei
Este permisă organizarea de competiţii doar pentru probele de simplu. În cazul în care
organizatorul competiţiei doreşte să includă şi proba de dublu, trebuie aplicate prevederile
specifice sporturilor de echipă, detaliate la lit. E.
Materialele sportive se vor dezinfecta ori de câte ori este posibil. Este obligatoriu ca fiecare
participant la competiţie să aibă recipient propriu pentru băutura hidratantă/energizantă.
4. După competiţie
Părăsirea sălii unde se desfăşoară competiţia se va face în mod ordonat, pentru a evita
aglomeraţia. La ieşirea din sală se vor dezinfecta din nou mâinile cu soluţia din recipientele
aflate la intrarea în sală.

Federatia Romana de Patinaj
Reprezentant legal
Cornel Gheorghe

