
                                                              REGULAMENT 

                                   CAMPIONATUL REGIONAL DE COPII 3, COPII 4, SPIRIDUȘI 

                                                            5.06.2021 - ARAD 

 

 

ORGANIZATORI 

    < ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ATLETISM ARAD 

   < CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR ARAD  

 

Data, ora și locul desfășurării  

- 5 iunie, 2021 

- 10.00 

- Stadionul Gloria Arad.  

Probe de concurs:  

    Copii 3 ( 2010 ) : 50 m, 50 mg, săritura în lungime, 500 m 

    Copii 4 ( 2011 ) : 50 m, săritura în lungime, 300 m  

    Spiriduși ( 2012 și mai mici ) : 50 m, săritura în lungime, 300 m  

La alergarea de viteză 50 m și 50 mg, startul se va da din picioare și se va desfășura finală.În cazul în 

care la proba de 50 mg nu vor exista minim 4 concurenți, proba nu se va desfășura.   

La săritura in lungime, bătaia se va face intr-un spatiu delimitat ( 2 m ), măsurarea făcându-se de la 

locul de bătaie. Fiecare sportiv va executa 3 sărituri.  

La alergarea de 300 m si 500 m se va alerga in serii contratimp.  

Fiecare sportiv are voie să participe la maxim 2 probe.  

 

Înscrierea și validarea:  

La acest concurs pot participa copii legitimați sau nelegitimați, făcându-se dovada cu certificatul de 

naștere al anului de naștere și având adeverința medicală valabilă.  

Înscrierea concurenților se va face până în data de 2 iunie, ora 19 si se vor trimite la adresa de email: 

ajaarad@yahoo.com după modelul anexat. După această dată nu vor mai fi acceptate înscrieri.  

Nu se percepe taxă de participare. 

Transportul și eventual cazarea este responsabilitatea fiecărui club in parte.  

 

Premii: cupe medalii si diplome la locurile 1-3, diplome si medalii de participare la toti sportivii.  

mailto:ajaarad@yahoo.com


Se va respecta ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 1219 din 22 septembrie 2020 și al 

Ministerului Sănății nr. 1634 din 23 septembrie 2020 pentru aprobarea regulamentelor privind 

condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale in aer liber , pe 

perioada epidemiei de COVID- 19, precum și toate reglementările în vigoare pentru prevenirea 

infectării cu noul virus SARS-Cov 2 și obligatoriu se va completa Anexa 2 la acest regulament.  

 

 

 

ANEXA:  

- MODEL -  

 

                                                            TABEL NOMINAL  

 

 Cu sportivii de la CLUBUL/ASOCIATIA SPORTIVĂ ( SECȚIA ATLETISM ) care participă in data de  

  5 iunie 2021 la Campionatul Regional de Copii 3, Copii 4 și Spiriduși, desfășurat in localitatea  

                                                                Arad 

 

Nr. Crt              Numele si prenumele       Clubul         Categoria       Anul nașterii    Proba 

 

1. 

 

 

 

DIRECTOR,                                                                                                     ANTRENOR,  

 

 

 

        

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       


