Campionat Naţional de Copii (10-11 ani)
9-11.10.2020, Bucuresti, CSNB Lia Manoliu
PARTICIPANŢI: Sportivi COPII - fete şi băieţi 10, 11 ani legitimaţi la secţiile de înot. Nu
au drept de participare sportivii de 9 ani sau mai mici. Timpi de creditare se pot acorda
doar la probele care apar pentru prima data la varsta respectiva.
CONDIŢII TEHNICE: probele se desfăşoară după sistemul seriilor contracronometru, nu
se solicita realizarea de baremuri de calificare sau de participare;
PUNCTAJ: se vor acorda puncte primilor 8 clasaţi în probele individuale după sistemul
9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puncte.
CLASAMENTE: individual, pe ani de naştere, probe şi sexe. Pe echipe, prin cumularea
punctelor obţinute de sportivi în probele individuale.
TITLURI SI PREMII: locurile I în probele individuale vor primi titlul de CAMPION
NATIONAL – medalii si diplome, locurile II si III – medalii si diplome, iar locurile IV-VI
diplome. Echipa clasată pe primul loc va primi cupă, diploma şi titlul de ECHIPA
CAMPIOANĂ NAŢIONALĂ DE COPII 10 SI 11 ANI. Echipele clasate pe locul II şi III vor
primi cate o cupa si o diploma.
PROBELE COMPETIŢIEI:
COPII 10 ani: 50m fluture, 50m spate, 50m bras, 100m liber;
COPII 11 ani: 50m fluture, 100m spate, 100m bras, 100m liber;
INSCRIERILE se vor face on-line pana cel tarziu in data de 27.09.2020;
NOTA:
1. Programul orar de desfasurarea a competitiei, timpul rezervat incalzirii, timpul
alocat fiecarei probe si alte aspecte organizatorice, vor fi stabilite dupa finalizarea
inscrierilor, conform regulilor impuse de preventia impotriva Covid 19, ce vor fi
valabile la data desfasurarii competitiei.
2. In eventualitatea anularii competitiei din motive ce tin de riscul epidemiologic
existent la data desfasurarii competitiei, taxa de participare va fi returnata. FRNPM
nu isi asuma responsabilitatea asupra altor categorii de cheltuieli facute de catre
participanti.

Program reuniuni:

Ziua I – 9.10.20

Ziua II – 10.10.20

Ziua III – 11.10.20

Reuniunea 2 - 9.30

Reuniunea 4 - 9.30

5. 50 fluture F 11 ani

13. 50 fluture F 10 ani

6. 50 fluture M 11 ani

14. 50 fluture M 10 ani

7. 100 liber F 10 ani

15. 100 spate F 11 ani

8. 100 liber M 10 ani

16. 100 spate M 11 ani

Reuniunea 1 - 17.00 Reuniunea 3 - 17.00
1. 50 bras M 10 ani

9. 50 spate M 10 ani

2. 50 bras F 10 ani

10. 50 spate F 10 ani

3. 100 liber M 11 ani

11. 100 bras M 11 ani

4. 100 liber F 11 ani

12. 100 bras F 11 ani

