
Federaţia Română de Patinaj

REGULAMENTUL CUPEI  „ROMÂNIEI” 2015
LA PATINAJ VITEZĂ

SENIORI si JUNIORI A,B,C,D,E si F (masculin şi feminin)

I. SCOPUL
Verificarea nivelului de pregătire al patinatorilor de viteză la categoriile de seniori, si

juniori A,B,C,D,E si F

II. ORGANIZAREA, DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII
Competiţia va fi organizată de către Federaţia Română de Patinaj, în perioada

19 – 21.12.2014, în localitatea Inzell, în conformitate cu Regulamentul general de
desfăşurare a competiţiilor de patinaj viteză, în vigoare.

Şedinţa tehnică va avea loc la data de 19.12.2014, ora 18:00, la o locatie care va fi
comunicata ulterior.

III. CATEGORIILE DE VÂRSTĂ, PROBELE ŞI PROGRAMUL DE CONCURS
1. Categoriile de vârstă:

In conformitate cu Regula 108.2 din Constitutia ISU

Seniori > 15 ani (m+f)
Juniori A 17-19 ani (m+f)
Juniori B 15-16 ani (m+f)
Juniori C 13 -14 ani(m+f)
Juniori D  11-12 ani (m+f)

Juniori E  9 -10 ani (m+f)
Juniori F   7- 8 ani (m+f)
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Programul şi probele de concurs pentru Campionatele Naţionale pe
probe şi poliatlon seniori open (masculin şi feminin) şi Cupa României

20.12.2014 21.12.2014

Seniori 500 m 3.000 m 1.500 m 5.000 m
Senioare 500 m   1.500 m 1.000 m 3.000 m
Juniori    A 500 m 3.000 m 1.500 m 5.000 m
Junioare A 500 m   1.500 m 1.000 m 3.000 m
Juniori    B 500 m   1.500 m 1.000 m 3.000 m
Junioare B 500 m   1.500 m 1.000 m 3.000 m
Juniori C  (m + f) 500 m . 1.000 m. 500 m 1.500 m
Juniori D (m + f) 500 m.  1.000 m 500 m 1.000 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
Pista de concurs are lungimea de 400 m , cu raza turnantei culoarului interior de 25 m

şi a culoarului exterior de 29 m. Latimea culoarelor vs fi de 4m.

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 2014-2015.

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 până

la data de 1.12. 2014.

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.

In cazul in care, un sportiv, doreste sa concureze la o categorie superioara, îi
este permis doar la categoria imediat urmatoare.

In cazuri exceptionale antrenorii pot inscrie un sportiv, la o distanta mai mare
decat cele incluse la categoria lui de varsta sau la  categoria superioara, printr-o
cerere adresata arbitrului principal.

VII.  TRAGEREA LA SORŢI
Tragerea la sorţi se va face pentru categoriile de vărstă seniori şi juniori A,B (masculin

şi feminin) ca la Campionatele Naţionale Ploiatlon , iar la categoriile Juniori D,E,F (băieţi şi
fete) ca la competiţiile de sprint.
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VIII. CLASAMENTE ŞI PREMII
Se va întocmi clasamentul la 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.

Nr. sportivi Locul I Locul II Locul III Locul IV Locul V Locul VI
≥ 6 7 pcte 5 pcte 4 pcte 3 pcte 2 pcte 1 pct
= 5 6 pcte 4 pcte 3 pcte 2 pcte 1 pct
= 4 5 pcte 3 pcte 2 pcte 1 pct
= 3 4 pcte 2 pcte 1 pct
= 2 3 pcte 1 pct
= 1 2 pcte

Cluburilor care au sportivi cu dublă legitimare în concurs, sportivii puncteaza pentru
clubul la care au fost înscrişi. Cluburile clasate pe primele trei locuri, în urma punctajului
acumulat, vor primii cupe, 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.
Competitia se va desfasura in cadrul Frilensee Cup participantii urmand a achita

taxele solicitate de catre Organizator

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 catre arbitrul principal

                                                    TABEL INSCRIERI
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                                 CUPA ROMANIEI 2015  LA PATINAJ VITEZA

    CLUBUL ____________________________________________________

La probe, se bifeaza cu ”X”- Inscrierile se trimit pana la data de 10.dec. 2014

NR.

CRT

NUME SI PRENUME     DATA

  NASTERII

CATEGORIA Nr. Carnet

Legitimatie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

20

21

22

Nume Persoana de Contact___________________________

Numar telefon mobil_________________________________

Semnatura / Stampila _______________________________      Data__________________


