CUPA SPRINT 2013
ediția a III-a
REGULAMENT
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Organizator: Asociaţia Club Sportiv CIPRIAN Sfântu Gheorghe
Parteneri:
 Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna
Scopul şi obiectivele competiţiei:
 promovarea înotului pe plan local
 verificarea sportivilor pentru competiţiile care urmează
 depistarea copiilor talentaţi
 întărirea relaţiilor interumane
 dezvoltarea spiritului competiţional
Locul competiţiei: piscina Municipală Sfântu Gheorghe
Data și ora de desfășurare: sâmbata 05.10.2013, start ora 13, încălzirea şi şedinţa tehnică de
la ora 12
Dimensiuni bazin: 25m - 6 culoare
Temperatura apei: 28 grade C°
Cronometraj: electronic
Participanți: cluburi și asociații sportive în limita locurilor disponibile, până în 200 de
participanți!
Taxa de concurs: 35 ron /sportiv
Data limită de înscriere: 28.09. 2013 pe formulare tip de înscriere (obligatoriu pe cele date
din anexa noastră şi completate cu majuscule conform modelului) şi trimise pe următoarea
adresa de e-mail: club_sportiv_ciprian@yahoo.com

Categorii:
Masculin
2004 și mai mici
2003 - 2002
2001 - 2000
Juniori II

13.

Clasamente:

14.

Premii:

Feminin
2005 și mai mici
2004 - 2003
2002 - 2001
Junioare II

 individual pe fiecare categorie/ probă şi sex, serii contracronometru (fără finale)
 individual cumulat, prin adiţionarea punctelor din probe (locul I – 5 puncte, locul
II - 3 puncte, locul III - 1 punct). În caz de egalitate departajarea se va face după
numărul de medalii ( în ordinea valorii), dacă egalitatea persistă se va organiza o
probă suplimentară de departajare, 50m. liber
 pe baza cumulării punctelor sportivilor unui club se va întocmi clasamentul pe
club (ştafeta punctează, astfel: locul I – 10 puncte, locul II - 6 puncte, locul III 2 punct)
 medalie și diplomă primilor trei sportivi/categorie și ștafetă
 cupă și diplomă campionului pe categorie de vârstă și sex
 diplomă pentru primele trei cluburi
ATENȚIE! Părinţii şi copiii au acces în bazin doar cu papuci de baie!

PROGRAMUL COMPETIȚIONAL
Sâmbătă, 05.10.2013


ora 12°° încălzirea și şedinţa tehnică



ora 13°° START

1. 50m liber băieţi 2004 şi mai mici

16. 50m spate fete 2005 şi mai mici

2. 50m liber fete 2005 şi mai mici

17. 50m spate băieţi 2003-2002

3. 50m liber băieţi 2003-2002

18. 50m spate fete 2004-2003

4. 50m liber fete 2004-2003

19. 50m spate băieţi 2001-2000

5. 50 m liber băieţi 2001-2000

20. 50m spate fete 2002-2001

6. 50m liber fete 2002-2001

21. 50m spate băieţi juniori II

7. 50m liber băieţi juniori II

22. 50m spate fete junioare II

8. 50m liber fete junioare II

23. 50m fluture băieţi 2002 şi mai mici

9. 50m bras băieţi 2003-2002

24. 50m fluture fete 2003 şi mai mici

10. 50m bras fete 2004-2003

25. 50m fluture băieţi 2001-2000

11. 50m bras băieţi 2001-2000

26. 50m fluture fete 2002-2001

12. 50m bras fete 2002-2001

27. 50m fluture băieţi juniori II

13. 50m bras băieţi juniori II

28. 50m fluture fete 2000 junioare II

14. 50m bras fete junioare II

29. 6x50m ştafetă craul (2004-1999, 3 F. + 3 B.)

15. 50m spate băieţi 2004 - şi mai mici

30. 4x50m ştafetă mixt (2000-1999, 2 F. + 2 B.)

Precizări pentru ștafete:


Componenţa ştafetei 6 x 50 m. craul va avea obligatoriu: 3 fete + 3 baieţi,
câte un sportiv din fiecare categorie de vârstă 2004-1999 (ordinea plecării
de la cel cu vârsta mai mică la cel cu vârsta mai mare)



Componenţa ştafetei 4 x 50 m. mixt va avea obligatoriu: 2 fete + 2 baieţi
2000 -1999



Se admite înscrierea unui sportiv la orice categorie de vârstă superioară
dar nu și invers, la ștafetă

Persoană de contact:
Prof. Ciprian GROSU
mobil: 0745 577 284

