
 
 

REGULAMENT 

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE  SHORT TRACK 

 SENIORI OPEN  03  Februarie  2023  

 

 

I. SCOPUL 

 

              Verificarea nivelului de pregătire al patinatorilor de viteză pe pistă redusă. 

            Desemnarea câştigătorilor - campionilor naţionali pe anul 2023. 

 

 

 II. ORGANIZAREA, DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII  

 

Competiţia Federaţiei Române de Patinaj va fi organizată de către Asociaţia Clubul Sportiv 

“FELCSÍK SK” , pe data de 03.03.2023,  localitatea Cârţa, în conformitate cu Regulamentul general de 

desfăşurare a competiţiilor de patinaj viteză pe pistă redusă, în vigoare. Şedinţa tehnică va avea loc 

la data de 02.03.2023, ora 18:00, la sediul patinoarului din localitate sau online. 

 

 

 III. CATEGORIILE DE VÂRSTĂ, PROBELE ŞI PROGRAMUL DE CONCURS  

A. Categoriile de vârstă(m+f):  

 

SENIORI    > 15 ani                                                                      
                                                                                                         

 

 

B. Programul şi probele de concurs:  

 

         Vineri, 03.03.23                                 
  

 SENIORI(m+f)  1500m/500m/1000m, Ștafetă 3000m                                                                                          
 

 
 

 



Antrenamentul oficial va avea loc in zilele de  -       02. 03 (joi)  între orele 13:00 – 13:50 
 
 

 

Ora de desfăşurare aproximativ: 

 

Vineri:    09:00-13:00  

Programul detaliat vor fi anunţate la şedinţta tehnică, sau online în prealabil. 

 

 

IV. PISTA DE CONCURS  

           

         Pista de concurs are lungimea de 111,12 m, cu raza turnantei de 8 m. Se vor trasa minimum 5 piste 

cu culori diferite. Pista, liniile de start şi de sosire se marchează respectând prevederile Regulamentului 

general de patinaj viteză pe pistă redusă.  

Mantinela trebuie acoperită cu saltele de protecţie pe toată suprafaţa acesteia, în conformitate cu 

reglementările în vigoare.  

 

 

V. PARTICIPANŢI  

          

        La Campionatul Național  de Seniori au drept de participare sportivii legitimaţi , cu viza medicală 

valabilă, eliberată  medicul sportiv la data competiţiei, a căror secţii sau cluburi sunt afiliate la Federaţia 

Română de Patinaj.  

 

Nu se permite participarea în competiţie fără cască şi echipament special de protecţie (cotiere, apărători 

tibie, apărătoare gât şi mănuşi). 

 

Organizatorii nu raspund de posibilele accidente survenite in timpul competitiei. 

 

 

 VI. ÎNSCRIERI  

   Înscrierile se vor face pe categorii de vârstă (m+f) şi vor fi trimise la adresa de e-mail: 
cosghe@hotmail.com, până la data de 25 februarie, 2023.  

 

 

      
  

 
 
 
 
 



VII. CONSTITUIREA SERIILOR ŞI STABILIREA ORDINEI DE START  
 

           Componenţa seriilor şi poziţiile de start se stabilesc respecându-se prevederile din Regulamentul de 
desfăşurare a competiţiilor de patinaj viteză pe pistă scurtă. În fazele superioare ale competiţiei se califică 
(avansează), de regulă primii doi clasaţi în cursele la care au participat, următorii avansând, dacă este cazul, 
în funcţie de timpii realizaţi. 

 
 
 

 
VIII. CLASAMENTE, PREMIERI, TITLURI  

 
            Se întocmesc clasamente pe probe şi clasamente generale individuale, masculin şi feminin. Calculul 
punctelor în clasamentul general se va face conform Regulamentului de desfăşurare a competiţiilor de 
patinaj viteză pe pistă redusă.        
 
Se acordă sportivilor clasaţi pe primele trei locuri, diplome pe probe şi medalii la clasamentul general. 
 

 
  
IX. CONDIŢII ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIARE  

 
Cheltuielile de participare pentru sportivi şi tehnicieni sunt suportate de către fiecare club în parte.  

TAXA DE PARTICIPARE: 130 lei/sportiv 

            

       

 X. DISPOZIŢII FINALE  
 

               Contestaţiile se vor depune la arbitrul principal imediat după terminarea desfăşurării probei 
respective. Orice situaţii neprevăzute în prezentul Regulament vor fi soluţionate în timpul competiţiei de 
arbitrul principal  sau după terminarea competiţiei de Comitetul Tehnic  în prima sa şedinţă. 
 
 

Cazarea va fi achitată de fiecare participant la competiţie. Organizatorii vă vor pune la dispoziţie doar 
datele de contact:  
 
Nr. de tel. la Pensiuni din Cârta 
 
0743 169 619 Pensiunea Európa 
0745 357 416 Pensiunea Farkas 
 
 
               
 
Federaţia Română de Patinaj 
Reprezentant legal, Cornel Gheorghe  


