Copii, cadeți, novice, juniori, seniori si recreational
24-27 Februarie 2022, Otopeni – Țiriac Telekom Arena
1.INFORMAŢII GENERALE
Competiția Cupa României se desfasoara in conformitate cu Statutul FR Patinaj, Regulamentul intern pentru Copii si
Cadeti, iar pentru categoriile Novice, Juniori si Seniori va fi realizată în conformitate cu Constituția ISU și cu
Regulamentele generale din 2021, cu Regulamentele speciale ale ISU și cu regulile tehnice pentru patinaj artistic,
precum și cu comunicările ISU pertinente. Sportivii trebuie sa fie membri ai Cluburilor care fac inscrierile.
Cupa Romaniei se desfasoara in cadrul competitiei internationale Bellu Memorial.
Organizator

FEDERATIA ROMANA DE PATINAJ prin ASOCIATIA MUNICIPALA DE PATINAJ BUCURESTI
E-mail: asociatiamunicipala.patinaj@gmail.com
Phone: + 40 (723) 545 564

Nivelul competitiei

Cupa Romaniei este o competitie interna

Deadline final

Inscrierile finale sunt așteptate pana cel târziu 04 februarie 2022 pe e-mail
asociatiamunicipala.patinaj@gmail.com

Anulare

Anularea participării concurentului, trebuie făcută până pe 11 februarie 2022 prin e-mail
către organizator. Pentru orice anulare ulterioara, Clubului i se va solicita plata taxei de
intrare.

2.DATE TEHNICE
Locul de desfasurare
Data competitiei

Patinoarul TiriacTelekom Arena, Otopeni
Patinoarul este acoperit, cu dimensiunea de 30m x 60m, incalzit.
24 - 27 Februarie 2022

3. INSCRIERI
Inscrierea sportivilor

Taxa participare

La competiție sunt invitate toate cluburile care sunt afiliate la Federația Romana de
Patinaj.
Înscrierile pentru categoriile copii, cadeti, novice, juniori si seniori se fac direct pe site-ul
European Criterium http://www.europeancriterium.eu/competitions_list.
Inscrierile pentru categoriile recreational se trimit pe adresa de e-mail
asociatiamunicipala.patinaj@gmail.com
Formularele pot fi descarcate de pe site-ul FRP.
50 euro sau 250 RON pentru categoriile: copii, cadeti, novice basic, novice intermediate,
recreational.
65 euro sau 325 RON pentru categoriile novice avansat, juniori si seniori
Plata se poate face prin transfer bancar sau numerar on-site la biroul Comitetului de
Organizare la momentul acreditării.
Plata efectuata prin transfer bancar se confirma pana la data de 18.02.2021 cu Ordin de
Plata pe adresa de e-mail AMPB.
Ordinul de plata va contine la detalii: numele Clubului si numarul de sportivi.
Plata prin transfer bancar:
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
Intrucat competitia Cupa Romaniei se desfasoara in cadrul competitiei internationale
Bellu Memorial, taxa de concurs se achita o singura data si este valabila pentru ambele
competitii.

4. Cheltuieli de cazare si masa și cheltuieli de călătorie
Cheltuieli
Organizatorul va acoperi cheltuielile de cazare cu pensiune completă numai pentru
arbitrii confirmati, controlorii tehnici și specialiști tehnici, operatorii de date și redare.
Organizatorul nu va acoperi nicio cheltuială pentru concurenți, team leaderi, antrenori.

5. MUZICA
Fiecare concurent trebuie să trimita la data inscrierii (nu mai tarziu de 18.02.2022) un fisier cu muzica programului
său pe email la asociatiamunicipala.patinaj@gmail.com. Muzica va fi reprodusă in format MP3/MP4 si nu trebuie
sa depaseasca 10MB. Se pot trimite mai multe emailuri sau se poate folosi programul de we transfer. Fiecare fisier
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 accepta muzica predata in ziua concursului.
6. RESPONSABILITATE
În conformitate cu Regulamentul ISU, articolul 119, toți participanții acționează pe propria lor responsabilitate.
Organizatorul va oferi ajutor medical de urgență în timpul competiției.

7. CAZARE
Toți participanții, cu excepția membrilor Comitetului tehnic și ai completului de arbitrii, trebuie să își acopere
singuri cheltuielile de cazare.

8. SOSIREA PARTICIPANȚILOR / ECHIPELOR
Patinoarul Tiriac Telekom Arena este situat pe strada Drumul Gării Odăi, Otopeni.
TRANSFERURI: Fiecare membru și club isi asigura transportul pe cont propriu.
9. ACREDITARE
Acreditarea va începe in data de 23 februarie 2022 ora 09:00 in incinta patinoarului.
10. TRAGEREA LA SORTI
Tragerea la sorti pentru categoriile novice, juniori si seniori va fi efectuată în prezența Arbitrului și Controlorului
Tehnic în conformitate cu Regulile 512 și 513 la ora 14:00, miercuri 23 februarie 2022.
Tragerea la sorti a ordinii de start pentru categoriile copii, cadeti, recreational se va desfășura în format electronic
duminică, 20 februarie 2022, si va fi disponibilă pe site-ul competiției.
Ordinea la start pentru programul liber, aferent categoriilor Advance Novices, Juniori și Seniori va fi în ordinea
inversă a rezultatelor programului scurt, în conformitate cu articolul 513, paragraful 2, i.
11. PREMII
Organizatorul oferă diplome pentru toți concurenții după fiecare eveniment. Cei mai buni trei patinatori din fiecare
categorie vor fi premiați cu medalii.
La finalul competitiei se va intruni un clasament pe cluburi si vor fi inmanate cupe primelor trei cluburi. Categoria
recreational nu intra in calculul punctelor pentru acest clasament.
12. CATEGORII
SENIORI Fete & Baieti

Cerințele tehnice sunt în conformitate cu regulile tehnice ale ISU, „Single and Pair Skating
2021” și comunicațiile ISU. O atenție deosebită trebuie acordată „programului echilibrat”
și valorii elementelor.
Short Program: 2 min 40 sec, +/- 10 sec
Free Skating: 4 min 00 sec, +/- 10 sec

JUNIORI Fete & Baieti

Cerințele tehnice sunt în conformitate cu regulile tehnice ale ISU, „Single and Pair Skating
2021” și comunicațiile ISU. O atenție deosebită trebuie acordată „programului echilibrat”
și valorii elementelor..
Short Program: Max 2 min 40 sec, +/-10 sec
Free Skating: 3 min 30 sec, +/- 10 sec

NOVICE AVANSATI
Fete & Baieti

Vârsta și cerințele în conformitate cu regulile tehnice ale ISU „Single and Pair Skating
2021”, si toate comunicațiile ISU asociate in vigoare.
Short Program: Max 2 min 20 sec, +/-10sec
Free Skating: 3 min +/-10 sec

NOVICE INTERMEDIAR
Fete & Baieti

Vârsta și cerințele în conformitate cu regulile tehnice ale ISU „Single and Pair Skating
2021”, si toate comunicațiile ISU asociate in vigoare.
Free Skating: 3 min, +\- 10 sec

NOVICE BASIC
Fete & Baieti

Vârsta și cerințele în conformitate cu regulile tehnice ale ISU „Single and Pair Skating
2021”, si toate comunicațiile ISU asociate in vigoare.
Free Skating: 2 min 30 sec, +/- 10 sec

CADETI
Fete & Baieti

Cerințe de vârstă – născut intre: 01.7.2011 – 30.6.2013
Free Skating: 2 min, +/- 10 sec
Un program bine echilibrat trebuie sa contina:
a) 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. Orice saritura simpla sau dubla (inclusiv Double Axel) nu

poate fi executata mai mult de două ori în total.
b) Trebuie să existe maximum două (2) piruete de natură diferite (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). Intrare prin saritura este permisă.
c) Trebuie să existe un maxim:
− pentru Fete una (1) Secvență coregrafică care include cel puțin 3 secunde in poziția de
spirală pe arc de cerc. Secvența va avea o valoare de bază fixă și evaluată doar în GOE.
− pentru băieți maximum o (1) secvență de pasi cu o valoare de bază fixă și evaluată doar
în GOE.
Explicație de nivel: -Pentru categoria Cubs toate elementele pot fi evaluate pana la Level
2, nici o alta caracteristica aditionala nu va fi luata in considerare de catre juriul tehnic.
Componentele programului sunt evaluate numai după următoarele criterii:
• Skating Skills / Abilitati de patinaj
• Performance / Performanta
Factorul pentru componentele programului se multiplica cu 2,5.
COPII
Fete & Baieti

Recreational
Categorie
Recreational A
Recreational B
Recreational C
Recreational D
Recreational E
Recreational F
Adult A
Adult B
Adult C

Cerințe de vârstă – născuti dupa 01.07.2013
Free Skating: 2 min, +/- 10 sec
Un program bine echilibrat trebuie sa contina:
a) Maxim 4 sărituri diferite pentru fete și băieți. Pot exista până la două (2) combinații
sau secvențe de sarituri (doar o saritura poate fi repetata in combinatie). 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.
b) Trebuie să existe maximum două (2) pirute 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.
c) Trebuie să existe un maxim:
− pentru Fete una (1) Secvență coregrafică care include cel puțin 3 secunde in poziția de
spirală pe arc de cerc. Secvența va avea o valoare de bază fixă și evaluată doar în GOE.
− pentru băieți maximum o (1) secvență de pasi cu o valoare de bază fixă și evaluată doar
în GOE.
Explicație de nivel: Pentru categoria Chicks toate elementele pot fi evaluate pana la Level
2, nici o alta caracteristica aditionala nu va fi luata in considerare de catre juriul tehnic.
Componentele programului sunt evaluate numai dupa următoarele criterii:
• Skating Skills / Abilitati de patinaj
• Performance / Performanta
Factorul pentru componentele programului se multiplica cu 2,5.

Varsta
Nascut dupa 01.07.2015
01.07.2013- 30.06.2015
01.07.2011 – 30.06.2013
01.07.2008 – 30.06.2011
01.07.2006 - 30.06.2008
01.07.2003 - 30.06.2006
01.07.1996 - 30.06.2003
01.07.1986 - 30.06.1996
Inainte de 30.06.1986

Nivel
Basic
Basic
Basic sau Advance
Basic sau Advance
Basic sau Advance
Basic sau Advance
Basic sau Advance
Basic sau Advance
Basic sau Advance

Durata program
2 minutes, +/- 10 sec
2 minutes, +/- 10 sec
2 minutes, +/- 10 sec
2 minutes 30 sec, +/- 10 sec
2 minutes 30 sec, +/- 10 sec
2 minutes 30 sec, +/- 10 sec
2 minutes 30 sec, +/- 10 sec
2 minutes 30 sec, +/- 10 sec
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 chiar 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
Recreational copii si adulti
Categorii avansati

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
(abilități de patinaj, performanță/execuție, interpretare) se multiplica cu un factor
de 1,6
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.

Recreational copii si adulti Un concurent în cadrul acestei categorii trebuie să efectueze un program bine
categoria Basic
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
CALCULAREA REZULTATELOR: Toate rezultatele vor fi calculate în noul Sistem de
evaluare al ISU. Pentru rezultate și orice informații suplimentare puteți accesa
www.frponline.ro.

