REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ÎNOT PENTRU AMATORI “Csíkszereda Kupa”
CU OCAZIA ZILELE ORAŞULUI” 06 august 2016
Art. 1. SCOPUL ACŢIUNII: Popularizarea înotului şi cuprinderea unui număr cât mai mare de
tineri şi sportivi amatori, într-o acţiune organizată şi asigurarea posibilităţii de a participa într-o
competiţie de înot pentru amatori.
Art. 2. DATA ȘI LOCUL DESFĂŞURĂRII: Competiţia are loc în ziua de 6 august 2016 între
orele 10,00-17,00 la piscina Csíki Csobbanó din Miercurea Ciuc (Str. Patinoarului nr. 15).
Art. 3. COMISIA DE ORGANIZARE: Acţiunea este organizată de Consiliul Local Miercurea
Ciuc.
Art. 4. TELEFOANELE COMISIEI DE ORGANIZARE:
Telefoane mobile: 0760-286212 Farkas Csilla Erika
0742-046677 Ábrahám Előd Lajos
Adresă e-mail: farkascsilla@szereda.ro.
Art. 5. PROGRAMUL ŞI PROBELE CONCURSULUI:
Concursul se va desfășura în ziua de 06 august 2016 în cadrul ”Zilelor Municipiului Miercurea
Ciuc”.
Concursul va fi organizat în trei etape (reuniuni):
start la orele 10,00 pentru U18, la orele 12,00 pentru categoria O18, respectiv la orele 14,00 la
categoria O40.
Se pot face înscrieri și înainte de start, între orele 8,30-9,30.
Probele concursului:
- 25 m spate (numai pentru U8 și U10) - 25 m li ber (craul) - (numai pentru U10)- 50 m
fluture - 50 m spate - 50 m bras - 50 m liber (craul) - 100 m mixt (fluture, spate, bras, liber – in
aceasta ordine) - 500 liber (craul)
Art. 6. CONDIŢII DE PARTICIPARE: La “CONCURSUL DE ÎNOT PENTRU AMATORI ZILELE ORAŞULUI” pot participa sportivi-amatori, atât femei cât şi bărbaţi, indiferent de vârstă.
Condiții de participare sunt următorele:
Participanții categoriei U18 trebuie să fie înscriși la concurs până la data de 05 august 2016, ora
21,00 cu Formularul de înscriere completat.
Particianții sub 18 ani trebuie să fie însoțiți de părinți, sau să aibă la ei Formularul de Înscriere
semnat de părinți.
În data de 06 august, orele 8,30-9,30 se mai acceptă înscrieri doar pentru categoriile O18 şi O40.
După ora 9,30 nu se mai pot face înscrieri.
Participanții să nu fie sportivi de performanță legitimați la FR de înot, FR de polo, FR de Triatlon
sau alte federații de înot, polo sau triatlon.
Persoanele de contact sunt:
- Farkas Csilla Erika - tel. 0760-286212
- Ábrahám Előd Lajos - tel. 0742-046677;

Art. 7. CLASAMENTE:
Clasamente:
Vârsta

Probe la care se pot face
înscrieri

Observații

U8
8-10 ani

25 m spate
25 m spate, 25 m craul (liber)

sub 8 ani
8 ani împliniți

10-12 ani

50 m spate, 50 m craul (liber)

10 ani împliniți

12-14 ani

50 m spate, 50 m craul (liber),
50 m bras

12 ani împliniți

14-18 ani

50 m fluture, 50 m spate, 50 m
bras 50 m craul (liber), 100 m
mixt, 500 m craul (liber)

14 ani împliniți

18-40 ani
O 40

18 ani împliniți
peste 40 ani

Total 7 categorii de vârstă, 52 categorii de înot (femei şi bărbaţi)
Art. 8. Premierea: - se va face după terminarea tuturor probelor.
Comisia de organizare va premia câştigătorii locurilor I, II, III la fiecare probă:

Art.9. ARBITRAJUL COMPETIŢIEI:
a. Numărul total de arbitrii corespunde normelor aprobate de către FR de Natație
b. Numărul total de arbitrii:
i. Principali – o persoană calificată
ii. Secundari – 16 persoane (câte două pe cele 8 culoare)
iii. Secretariatul tehnic – două persoane
c. Arbitrii secundari vor fi instruiți și supravegheați de arbitrul principal, și vor fi responsabili
pentru monitorizarea respectării regulamentului competițional de către sportivi în timpul probelor
de concurs, respectiv de măsurarea timpilor de la fiecare culoar.
d. Secretariatul tehnic se va ocupa de înscrierea, validarea competitorilor, de pregătirea foilor de
concurs, de introducerea datelor în sistem, respectiv de clasificarea rezultatelor competiției
Art.10. OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR
Participanții se vor prezenta pentru înscriere între 01 august – 6 august 2016 (ora 09.30) la
recepţia piscinei Csíki Csobbanó (Miercurea Ciuc, str. Patinoarului nr.15), respectând condiţiile
de participare din Art.6.
Cei care nu s-au înscris până la data de 06 august ora 09.30 nu pot să-şi ia startul la concurs.

Toţi concurenții se vor întrece în spirit sportiv şi trebuie să aibă un comportament fair-play în timpul
concursului.
Concurenții vor fi atenți la indicațiile organizatorilor și la ordinea de pe lista de start.
Fiecare concurent trebuie să se prezinte la start după ce organizatorii au anunțat proba care urmează.
Cine nu se prezintă la start este automat descalificat.
Este obligatoriu ca toţi sportivii participanţi să poarte cască de înot!
Primii trei sportivi de la fiecare categorie trebuie să fie prezenţi la festivitatea de premiere. În
caz de neprezentare vor pierde premiile.
Art.11. CONTESTAŢIILE
Se pot face în scris la masa oficialilor, la cel mult 10 minute după fiecare probă. Contesta țiile vor fi
soluționate de către secretariat și arbitrul principal al acestei competiții
Art.12. ALTE PREVEDERI:
Comisia de organizare îşi rezervă dreptul de a aduce modificări sau îmbunătăţiri la prezentul
regulament, ce va fi adus la cunoştinţa celor interesaţi în timp util.
Art. 13. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.
Art .14. Bugetul de cheltuieli sunt aprobate de Consiliul local şi sunt finanţate din bugetul local.

