FEDERATIA ROMANA DE PATINAJ
REGULAMENTUL DE DESFASURARE
AL
CAMPIONATULUI NATIONAL PENTRU COPII, CADETI SI NOVICE
Al

CUPEI FRP pentru juniori

24 – 26/02/2017

BUCURESTI – OTOPENI
TELEKOM ARENA

1. INFORMATII GENERALE
Competitia

se

desfasoara

in

conformitate

cu

Statutul

FR

Patinaj,

Regulamentul intern pentru Copii si Cadeti, a Comunicarilor interne si ISU
2024, pentru Novice, precum si a Regulamentului Special ISU pentru
Individual si Perechi – 2016, pentru juniori.
Sportivii trebuie sa fie membri ai Cluburilor care fac inscrierile.
2. DATE TEHNICE
Locul de desfasurare:
Patinoarul artificial TELEKOM ARENA, din Bucuresti/Otopeni.

Patinoarul

este acoperit, cu dimensiunea de 30 x 60 m, incalzit.
Se va folosi SISTEMUL ISU DE ARBITRAJ.
3.

CATEGORII PARTICIPANTE

SPERANTE – MASCULIN + FEMININ
COPII – MASCULIN + FEMININ
CADETI – MASCULIN + FEMININ
NOVICE – MASCULIN + FEMININ (Basic A, B + Avansati)
JUNIORI – MASCULI +FEMININ (in cadrul Cupei FRP)
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4. INSCRIERI
Inscrierile sportivilor in concurs vor fi trimise la sediul FEDERATIEI
ROMANE DE PATINAJ nu mai tirziu de 16/02/2017. Taxa de participare este
de 200 Ron.

5. ARBITRII
Prima sedinta a acestora si tragerea la sorti a numarului de ordine va avea
loc la ora si intr-un loc ce vor fi stabilite ulterior.

Discutiile la „Masa Rotunda” vor avea loc dupa terminarea concursului.
6. CAZAREA, MASA si CHELTUIELILE DE TRANSPORT
Cheltuielile de cazare, masa si transport pentru sportivi si antrenori vor fi in
sarcina cluburilor, iar cele aferente Oficialilor revin federatiei.
7. Antrenamente
Antrenamentele oficiale, dar si zilele efective de concurs, vor fi stabilite in
functie de numarul de sportivi inscrisi si va vor fi anuntate imediat dupa
ultima zi de primire a inscrierilor.
Sedinta de tragere la sorti va avea loc la ora si locul ce vor fi anuntate in
timp util.
8. Rezultate
Sistemul de notare (SISTEMUL ISU DE ARBITRAJ) asa cum este descris in
Regulamerntul Tehnic ISU pentru individual si perechi 2016, va fi in vigoare.
9. Responsabilitati
Fiecare sportiv are obligatia de a avea viza medicala valabila. Comitetul de
organizare va pune la dispozitie serviciul medical de urgenta pe perioada
antrenamentelor si a competitiei.

- 3 10. Informatii
Pentru orice informatii suplimentare va rugam sa contactati Federatia
Romana de Patinaj:
E-mail: frpatinaj@gmail.com
Programul detaliat va fi anuntat in timp util.
11. Premiile
Sportivii clasati pe primele trei locuri vor primi diplome si medalii din partea
federatiei. Ceilalti sportivi vor primi diplome.

Regulamentul tehnic (continutul programelor) va fi acelasi,
pentru Copii si Cadeti, ca la Cupa FRP, organizata in 24-

26/02/2017, pentru aceste categorii.

