REGULAMENT
Campionatul National de Sprint Seniori Open Editia 2022
La Patinaj Viteza pe Gheata 20-23 octombrie 2022
( Masculin si Feminin )
Inzell / Germania
I.

SCOPUL
Desemnarea campionilor naţionali Sprint Open pe gheata la patinaj viteză, categoriile de
Seniori (M +F).
Confirmarea si indeplinirea baremelor de participare pentru Cupe Mondiale de Seniori si
Juniori din noul sezon 2022 – 2023.
Verificarea nivelului de pregătire al patinatorilor de viteză seniori şi junior si nominalizarea
sportivilor incepand de la categoria juniori D pentru loturile nationale.

II.

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII
Concursul se va desfasura in perioada 21-23 octombrie 2022 in cadrul competitiei
”Internationales Rennen” din localitatea Inzell (Germania), în conformitate cu Regulamentul
general ISU de desfăşurare al competiţiilor de patinaj viteză (asistenţă medicală, arbitrii, start,
reguli de alergare, clasamente, calculul punctajului, descalificări, etc.), pe pista de gheata (Max
Aicher Arena).

III.

CATEGORIILE DE VÂRSTĂ, PROBELE ŞI PROGRAMUL DE CONCURS
1.Categorii de varstă
o

Seniori > Juniori D (masculin + feminin) inainte de 30.06.2003
si pana la 30.06.2011 care indeplinesc baremurile de participare
(fete 500m: 46.00 si 1000m: 1.32.00 iar baieti 500m: 42.00 si
1000m: 1.24.00).

2.Programul aproximativ
➢ 21 octombrie 2022
o ora 1600
o ora 1700
o ora 1830
➢

încălzire de concurs
start prima probă 500m
start a doua proba 1000m

➢ 22 octombrie 2022
o
o
o
o

ora
ora
ora
ora

1130
1300
1430
1800

încălzire de concurs
start prima probă 500m
start a doua proba 1000m
premierea

•

Seniori > Juniori D : masculin + feminin

500m -1000m

•

Seniori > Juniori D:

500m - 1000m

3.Desfăşurarea concursului
➢ Ziua a I a:
➢ Ziua a II a:
masculin + feminin

IV. PISTA DE CONCURS
Pista de concurs are lungimea de 400 m, cu raza turnantei culoarului interior de 25 m. şi a
culoarului exterior de 29 m. Lăţimea culoarelor va fi 4 m.
Pista este marcată cu vopsea albastra: delimitarea culoarelor, a liniilor de start şi de sosire se va
face cu o linie continuă, respectându-se celelalte prevederi ale regulamentului general de patinaj
privind marcarea pistelor de patinaj viteză pe gheata iar in timpul concursului delimitarea culoarelor
vor fi marcate si cu pucuri.

V.

CLASAMENTE ŞI PREMII

Se vor întocmi clasamente pe probe 2 X 500m si 2 X 1000m, precum şi un clasament general la
categoria Seniori, masculin şi feminin. Calculul punctelor în clasamentul general se va face dupa
cumularea punctelor de la proba de 2 X 500m si 2 X 1000m având ca bază rezultatul obtinut la fiecare
proba in parte.
Organizatorii vor acorda medalii si diplome primilor trei clasaţi pentru cele doua distante si in
clasamentul general.

VI.

PARTICIPANŢI

La Campionatul Naţional de Sprint Open Seniori patinaj viteză pe gheata Editia 2022 au drept de
participare sportivii legitimaţi si in curs de legitimare.
La Campionatul Naţional de Sprint Open Seniori patinaj viteză pe gheata Editia 2022 pot participa
doar sportivii care indeplinesc baremurile de participare pana la data inceperii competitiei respectiv la
fete 500m=46:00 /1000m=1.32.00 iar la baieti 500m=42.00 / 1000m 1.24.00.
Organizatorii nu raspund de posibilele accidente survenite in timpul competitiei.
Asigurarile medicale pentru accidente vor fi in grija sportivilor si a cluburilor participante.
Nu se permite participarea în competiţie fără respectarea condiţiilor prevăzute mai sus.

VII. ÎNSCRIERI
Înscrierile se vor face pe categorii de vârstă si sex (m+f), timpi realizati pentru fiecare proba
in parte (500m /1000m) şi vor fi trimise prin e-mail marius23ro2006@yahoo.com sau pe grupul
Whats App al Antrenori Patinaj Viteza pina la data de 25.09.2022.
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.

VIII. TRAGEREA LA SORŢI
Perechiile se vor face dupa timpii realizati pe gheata din sezonul precedent a fiecarui sportiv
in parte si sex de catre arbitrii si staful patinoarului Max Aicher Arena din Inzell Germania în
conformitate cu regulamentul ISU de desfaşurare a fiecarei competiţii.

IX. CONDIŢII ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIARE
Cheltuielile de participare pentru sportivi şi tehnicieni (cazare, masa, inclusiv taxa de start),
vor fi suportate de către fiecare club în parte.
Competitia se va desfasura in cadrul concursului ”Internationales Rennen” urmand ca
participantii sa achite taxele solicitate de catre Organizator.
Cheltuielile de participare pentru sportivi şi tehnicieni sunt suportate de către fiecare club în
parte. Cheltuielile de organizare cuprinzând: Ambulanta si arbitrajul vor fi suportate de catre
Organizatorul competitiei ”Internationales Rennen” .
Taxa de participare in competitie este de 32 Euro / sportiv + 5 Euro Transponder.

X.

CONTROL DOPING
Testarea anti-doping se va face in conformitate cu regula 139 ISU.

XI.

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.

TABEL INSCRIERI
Campionatul Naţional de Sprint Open Seniori patinaj viteză pe gheata
Editia 2022
CLUBUL______________________________________________________
La probe, se scrie timpul cel mai bun realizat pe gheata – Inscrierile se trimit pana la data de 25.09.2022.

NR.
CRT.

NUME SI PRENUME

DATA NASTERII

CATEGORIA

Probe de Concurs (m)
500m

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nume Persoana de Contact_______________________________
Numar Telefon Mobil____________________________________
Semnatura / Stampila____________________________________

Data______________

1000m

