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REGULAMENT
Concursul republican sub egida FAM
13 ianuarie 2018, Manejul de atletism, mun. Chişinău
Prezentul REGULAMENT serveşte drept INVITAŢIE oficială. Concursul se desfăşoară pe data de
13 ianuarie 2018 la Manejul de atletism din mun. Chişinău. Începutul, la ora 10:00.
1. Scopurile
Popularizarea atletismului;
Verificarea nivelului de pregătire a sportivilor;
Selectarea sportivilor pentru participarea la concursurile programate în Calendarul pentru
anul 2018.
2. Organizatorii concursului
Organizarea şi desfăşurarea concursului se efectuează de către Federaţia de Atletism din Republica
Moldova (FAM).
Desfăşurarea nemijlocită a concursului este încredinţată Colegiului de arbitri al FAM.




3. Organizaţiile şi participanţii
La concurs se admit sportivii seniori din oraşele, raioanele, şcolile şi cluburile sportive, membre ale
FAM. Sportivii juniori I şi II (a.n. 2002 şi mai în vârstă) participă pe baze generale.
4. Probele de concurs
Bărbaţi: Alergări – 60m, 300m, 500m, 1000m, 2000m, 60m/g, marş sportiv – 5000m;
Sărituri – lungime, înălţime, triplusalt, prăjină;
Aruncări – greutate, disc, ciocan, suliţă;
Femei: Alergări – 60m, 300m, 500m, 1000m, 2000m, 60m/g, marş sportiv – 5000m;
Sărituri – lungime, înălţime, triplusalt, prăjină;
Aruncări – greutate, disc, ciocan, suliţă.
5. Condiţii de stabilire a rezultatelor
Un clasament individual pe probe conform regulilor de desfăşurare a concursurilor.
6. Înscrieri, validări
Înscrierile preliminare se fac până la data de 9 ianuarie 2018 pe formulare tip, transmise la FAM
prin e-mail (mda@mf.iaaf.org) sau fax (022 278 300).
Validarea concurenţilor se va face pe 13 ianuarie, până la ora 09:30, la Manejul de atletism.
Comisiei de validare i se prezintă:
 Foaia de înscriere cu viza medicală;
 Fişele participanţilor cu indicarea numărului de concurs;
 Buletinul de identitate/paşaportul sau adeverinţa de naştere.
7. Condiţii administrative
Cheltuielile de transport şi diurne le suportă organizaţiile participante.
Cheltuielile pentru premii, arenda, plata arbitrilor etc. sunt suportate de către FAM.
8. Condiţii de premiere
Sportivii clasaţi pe locul I se premiază cu premii băneşti, diplomă.
Sportivii clasaţi pe locul II şi III se premiază cu diplomă.
Informaţii la tel. 022 278 301 (FAM).

