
VĂ INVITĂ LA CONCURSUL “CUPA LIGII – OPEN”

25 – 26 Ianuarie 2020

Bazinul Olimpic Izvorani

Categorii de varstă - copii 8-11ani, 

Cadeți, Juniori,Tineret si Seniori
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Programul și probele competiției

Ziua 1- Sâmbătă 25.01.2020

Ora 10.00 / Încălzire 09.00-09.45

1. 50m Liber (M) – 8 ani – Seniori

2. 50m Liber (F) – 8 ani – Seniori

3. 100m Bras (M) – 10-11 ani

4. 100m Bras (F) – 10-11 ani

5. 200m Spate (M) – 12-Seniori

6. 200m Spate (F) – 12-Seniori

7. 50m Bras (M) – 8- Seniori

8. 50m Bras (F) – 8- Seniori

9. 100m Fluture (M) – 10-11 ani

10. 100m Fluture (F) – 10-11 ani

11. 200m Fluture (M) – 12-99 ani

12. 200m Fluture (F) – 12-99 ani

Ziua 2 – Duminică 26.01.2020

Ora 10.00 / Încălzire 09.00-09.45

1. 50m Spate (F) – 8- Seniori

2. 50m Spate (M) – 8- Seniori

3. 100m Liber (F) – 10-11 ani

4. 100m Liber (M) – 10-11 ani

5. 200m Bras (F) – 12- Seniori

6. 200m Bras (M) – 12- Seniori

7. 50m Fluture (F) – 8- Seniori

8. 50m Fluture (M) – 8- Seniori

9. 200m Liber (F) – 12- Seniori

10. 200m Liber (M) – 12- Seniori

11. 100m Spate (F) – 10-11 ani

12. 100m Spate (M) – 10-11 ani

13. 200m Mixt (F) – 12- Seniori

14. 200m Mixt (M) – 12- Seniori
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Regulament oficial

1. ORGANIZATORUL

Competiția este organizată de Liga Performanței în 

Natație - LPIN

Participanții la competiție sunt obligati sa respecte

termenii și condițiile din prezentul Regulament Oficial

al competiției. Regulamentul Oficial este întocmit si va

fi făcut public conform legislatiei aplicabile în România,

fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-

ul www.lpin.ro

Competiția se va organiza conform Regulamentului

competițional FINA – Federația Internatională de

Natație Amatori, concurenții vor respecta regulile

prezentate în regulamentul FINA. Acesta poate

consultat în cadrul website-ului oficial al FINA.

Prin participarea la această competiție, participanții

sunt de acord să respecte si să se conformeze tuturor

prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului

Regulament Oficial si ale legislației în vigoare

aplicabile.

2. PERIOADA SI LOCUL DE DESFĂȘURARE

Competiția va avea loc în perioada 25-26 Ianuarie 2020,

în cadrul Bazinului Olimpic Izvorani.

Bazinul are 50 m lungime, 10 culoare. Temperatura apei

este de 26-28 grade.

Cronometrajul este automat.

3. PARTICIPANȚII

Categoriile de participanți sunt: copii născuți 2009-2012,

Cadeți 12-14 ani(M)/12-13 ani(F),Juniori 15-16 ani(M)/

14-15 ani(F),Tineret 17-18 ani(M)/ 16-17 ani(F),Seniori

19+(M) / 18+(F)

Pot participa la competitie concurenții care se încadrează

în categoriile precizate, care s-au înscris și au achitat

taxele de concurs. Cei născuți în anii 2009-2012 vor fi

premiați pe ani de nastere.

Numărul maxim de participanți este de 350. La atingerea

acestui număr, înscrierile se vor încheia.

Fiecare club este responsabil de sănătatea participanților.

Concurenții trebuie să detină viza medicală la zi, iar

obligația vericării acesteia cade în sarcina clubului

participant. Participarea la competiție are loc pe

răspunderea fiecarui concurent, respectiv a fiecărui club.
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Regulament oficial

4. ÎNSCRIEREA

Centralizatoarele de înscriere se vor trimite prin e-

mail până pe data de 19 Ianuarie 2020 către adresa:

lpin2018@yahoo.com Retragerile se pot efectua cel

târziu pâna pe data de 22 Ianuarie 2020.

Timpii de înscriere sunt obligatorii.

Un sportiv poate participa la maxim 2 probe în

fiecare reuniune. Sistemul de alcătuire a seriilor este

automat.

Ne rezervam dreptul, ca, în funcție de numărul de

înscrieri, să schimbăm ora de start.

LPIN se obligă ca în termen de 24h de la primirea

centralizatorului de înscriere să trimită un e-mail de

confirmare. În caz contrar, se consideră că

centralizatorul respectiv nu a fost primit și clubul

participant este obligat să retrimită centralizatorul.

Listele de start vor fi finalizate cu minim 48h înainte

de începerea competiției.

Acestea, precum și rezultatele în timp real, vor

putea urmărite accesând site-ul www.lpin.ro

5. TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de participare la competiție este de 100 RON

/participant. Taxa poate fi achitată în numerar înainte

de începerea oficială a competiției sau prin transfer

bancar în contul RO44BTRLRONCRT0467363101

deschis la Banca Transilvania, beneciar Asociația Liga

Performanței în Natație.

Taxa pentru fiecare club se calculează în funcție de

lista finală, la data de 22 Ianuarie 2020, care din acest

moment devine exigibilă, indiferent dacă un participant

se retrage ulterior.

6. REGULI SI CONDITII

Clasamentele se vor face tinand cont de grupele de

varsta, respectiv:

- Copii 8-11ani

- Cadeți (M) – 12-14 ani

- Cadeți (F) – 12-13 ani

- Juniori (M) – 15-16 ani

- Juniori (F) – 14-15 ani

- Tineret (M) – 17-18 ani /(F) – 16-17 ani

- Seniori (M)19+ / (F)18+
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Sportivii cel mai bine clasați la fiecare probă, în

funcție de locul obținut, vor primi și un număr de

puncte, calculate astfel:

locul I   - 9 puncte

locul II  - 7 puncte

locul III - 6 puncte

locul IV - 5 puncte

locul V  - 4 puncte

locul VI - 3 puncte

locul VII - 2 puncte

locul VIII -1 punct

Cel mai valoros sportiv pe baza punctajului acumulat

la fiecare categorie de vârsta si sex, precum și

primele 3 cluburi în clasamentul general vor fi

premiate cu diplome, cupe și premii speciale.

7. ALTE MENȚIUNI

Fiecare club participant va avea un număr de locuri

alocat în tribuna, proporțional cu numarul de participanti.

Concurenții vor sta în tribună, alături de publicul

asistent si se vor prezenta la țarc numai la anunțul

oficialilor. Prin înscrierea în competiție delegatiile

participante sunt de acord cu fotografierea/filmarea

sportivilor participanti si cu utilizarea datelor audio-video

în scopuri comerciale.

În situații extraordinare, când este împiedicată

desfășurarea în siguranță a evenimentului (ex: condiții

meteo extreme) ce nu pot fi prevăzute, evenimentul va fi

amânat sau chiar anulat.

Este interzisă participarea la competiție/eveniment a

persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri

sau care se află sub influența acestora, a persoanelor

care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive

sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu

efect paralizant, dispozitive pentru șocuri electrice ori

alte obiecte ce pot fi folosite pentru acțiuni violente sau

de tulburare a desfășurării normale a evenimentului.
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Este interzis accesul părinților pe plaja bazinului și în

vestiare.

Persoanele care vor încălca prevederile prezentului

Regulament, vor fi îndepărtate din zona evenimentului

de către organizatori. Pentru orice detalii sau nelămuriri

legate de competiție, puteți contacta organizatorii prin

telefon sau e-mail, astfel:

- Aurel Vasile – Tel. 0722.260.749

e-mail – lpin2018@yahoo.com

- Romana Busurcă – Tel. 0722.541.302

e-mail – romana.busurca@gmail.com

Organizatorul își rezervă dreptul de a modica prezentul

Regulament până la data începerii competitiei, cu

obligativitatea de a anunța modificările pe site-ul oficial

www.lpin.ro și la locul de desfășurare a competiției.
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