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REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL PE ECHIPE ȘI INDIVIDUAL
AL JUNIOARELOR III ȘI II
SERIA COMPETIȚIONALĂ A
Etapa a I-a de calificare
(în intervalul 15 martie – 15 aprilie)

1. SCOPUL
- Dezvoltarea bazei de masă a selecției și pregătirii în gimnastica artistică de
performanță;
- Depistarea și angrenarea de timpuriu a junioarelor talentate în activitatea de
performanță;
- Criteriu obligatoriu de participare, pentru accederea în Etapa a II-a de calificare a
C.N pe Echipe și Individual al Junioarelor III și II.
2. ORGANIZATORUL COMPETIȚIEI
- Campionatului Național pe Echipe al Junioarelor III și II este organizat de către
Federația Română de Gimnastică, în colaborare cu Asociațiile Județene de Gimnastică și a
Municipiul București pe ramură de sport și cluburile/structurile sportive afiliate din
localitatea de desfășurare a evenimentului.
3. TERMENE ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
- La Campionatului Național pe Echipe al Junioarelor III și II – Etapa a I-a de calificare,
au drept de participare toate cluburile și asociațiile sportive, cu echipe la nivelurile 7, 6, 5 și
4, cât și cu gimnaste individuale. Vârsta minimă de participare în concurs este cea prevăzută
în Programa de Clasificare;
- Fiecare club poate înscrie în concurs una sau mai multe echipe și sportive
individuale;
- Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza medicală la zi
și vor achita la validarea actelor taxa de participare prevăzută;
- Termenul de înscriere definitivă este de 45 de zile înainte de data primei zile de
competiție;
- Termenul de înscriere nominală și de plată a taxei de participare, este de 30 de zile
înainte de data primei zile de competiție;
Nerespectarea acestor termene generează sancțiunile prevăzute în Buletinul
Informativ al F.R. Gimnastică, Capitolul 7.
- Cluburile și Structurile sportive participante au obligația de a nominaliza cel puțin un
arbitru național/internațional. Nerespectarea acestei prevederi atrage achitarea taxei
suplimentare prevăzută în Buletinul Informativ al F.R. Gimnastică.
4. PROGRAMUL TEHNIC
Participanții vor prezenta exerciții impuse, în conformitatea cu Partea a I-a a
programei de clasificare - Seria competițională A.
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Se va organiza:
Concurs calificativ, care cuprinde :
- Concurs pe echipe. Concursul se va organiza separat pentru echipe la nivelurile 7, 6,
5 și 4, echipele fiind compuse din 5 gimnaste, concurând 4 și contând cele mai bune 3 note
la aparat. Cea de a 5-a gimnastă, poate concura (ultima) pentru clasamentul individual
compus;
- Concurs individual compus, pe baza adiționării notelor obținute la cele 5 aparate, în
urma concursului pe echipe, pentru nivelurile 7, 6, 5 și 4.
5. CLASAMENTE, TITLURI, PREMII
- Se va întocmi un clasament pe echipe, prin adiționarea celor 3 note la fiecare aparat
în concursul calificativ. Pe baza clasamentului se va desemna echipa câștigătoare a Etapei a
I-a de calificare, pentru categoriile Junioare III (nivelul 7 și 6) și Junioare II (nivel 5 și 4),
separat pentru fiecare nivel;
- Se va întocmi un clasament individual compus pe baza notelor obținute în concursul
calificativ. Pe baza clasamentului se va desemna câștigătoarea la individul compus a Etapei
a I-a de calificare, pentru categoriile Junioare III (nivelul 7 și 6) și Junioare II (nivel 5 și 4),
separat pentru fiecare nivel;
- Punctajele obținute în Etapa a I-a de calificare se vor adiționa cu cele din Etapa a II-a
de calificare.
Se vor acorda următoarele premii:
- pe echipe, o plachetă și o diplomă pentru locul I și diplome pentru locurile I-III,
separat pentru nivelurile 7, 6, 5 și 4. Se vor acorda diplome și medalii de aur, argint și bronz
pentru toate componentele echipelor clasate pe locurile I-III;
- la individual compus, medalii de aur, argint și bronz pentru locurile I-III și diplome
pentru locurile I-VIII, separat pentru nivelurile 7, 6, 5 și 4;
- se vor acorda diplome de participare pentru toate gimnastele participante.
6. CONDIȚII ADMINISTRATIV FINANCIARE
- Cheltuielile de organizare revin Federației Române de Gimnastică, aceasta
asigurând transportul, cazarea, masa și baremurile respective pentru arbitrii și oficialii
invitați de către aceasta;
- Cheltuielile de participare ale sportivilor, antrenorilor și ale altor tehnicieni vor fi
suportate de fiecare club sau asociație sportivă participantă;
- Federația Română de Gimnastică va comunica în timp util programul competiției
cluburilor și asociaților sportive care s-au înscris la competiție.
7. ALTE DISPOZIȚII
* Pentru cazurile neprevăzute, se vor aplica prevederile Regulamentul Tehnic al
Federației Internaționale de Gimnastică.
*****
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REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL PE ECHIPE ȘI INDIVIDUAL
AL JUNIOARELOR III ȘI II
SERIA COMPETIȚIONALĂ A
Etapa a II-a de calificare
(în intervalul 15 iunie – 15 iulie)

1. SCOPUL
- Desemnarea echipelor campioane ale României, pe categorii de clasificare,
respectiv Junioare III (nivelul 7 și 6) și Junioare II (nivelul 5 și 4);
- Criteriu obligatoriu de participare, pentru calificarea în etapa finală a C.N. Individual
al Junioarelor III, II și I;
- Depistarea junioarelor de perspectivă și angrenarea lor în activitatea de
performanță.
2. ORGANIZATORUL COMPETITIEI
- Campionatului Național pe Echipe al Junioarelor III și II este organizat de către
Federația Română de Gimnastică, în colaborare cu Asociațiile Județene de Gimnastică și a
Municipiul București pe ramură de sport și cluburile/structurile sportive afiliate din
localitatea de desfășurare a evenimentului.
3. PARTICIPANȚI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
- La Campionatului Național pe Echipe al Junioarelor III și II, au drept de participare
toate cluburile și asociațiile sportive, cu echipe la categoria Junioare III (nivelul 7 și 6) și la
categoria Junioare II (nivelul 5 și 4) cât și cu gimnaste individuale, care au promovat Etapa a
I-a de calificare. Vârsta minimă de participare în concurs este cea prevăzută în Programa de
Clasificare;
- Fiecare club poate înscrie în concurs una sau mai multe echipe și sportive
individuale;
- Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza medicală la zi
și vor achita la validarea actelor taxa de participare prevăzută;
- Termenul de înscriere definitivă este de 45 de zile înainte de data primei zile de
competiție;
- Termenul de înscriere nominală și de plată a taxei de participare, este de 30 de zile
înainte de data primei zile de competiție;
Nerespectarea acestor termene generează sancțiunile prevăzute în Buletinul
Informativ al F.R. Gimnastică, Capitolul 7.
- Cluburile și Structurile sportive participante au obligația de a nominaliza cel puțin un
arbitru național/internațional. Nerespectarea acestei prevederi atrage achitarea taxei
suplimentare prevăzută în Buletinul Informativ al F.R. Gimnastică.
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4. PROGRAMUL TEHNIC
Participanții vor prezenta exerciții impuse, în conformitatea cu Partea a II-a a programei de
clasificare - Seria competițională A.
Se va organiza un singur concurs, în următorul format :
- Concurs pe echipe. Concursul se va organiza separat pentru echipe la nivelurile 7, 6,
5 și 4, echipele fiind compuse din 5 gimnaste, concurând 4 și contând cele mai bune 3 note
la aparat. Cea de a 5-a gimnastă, poate concura (ultima) pentru clasamentul individual
compus;
- Concurs individual compus, pe baza adiționării notelor obținute la cele 4 aparate, în
urma concursului pe echipe, pentru nivelurile 7, 6, 5 și 4.
5. CLASAMENTE, TITLURI, PREMII
- Se va întocmi un clasament pe echipe, prin adiționarea celor mai bune 3 note la
fiecare aparat, pentru Junioare III. Pe baza clasamentului înregistrat prin adiționarea
rezultatelor obținute în cele două etape de calificare din cadrul Campionatului Național pe
Echipe al Junioarelor III și II, se va decerna titlul de campioană a României pe echipe, la
categoria Junioare III, separat pentru nivelul 7 și 6;
- Se va întocmi un clasament pe echipe, prin adiționarea celor mai bune 3 note la
fiecare aparat, pentru Junioare II. Pe baza clasamentului înregistrat prin adiționarea
rezultatelor obținute în cele două etape de calificare din cadrul Campionatului Național pe
Echipe al Junioarelor III și II, se va decerna titlul de campioană a României pe echipe, la
categoria Junioare II, separat pentru nivelurile 5 și 4;
- Se va întocmi un clasament la individual compus pe baza adiționării notelor obținute
la cele 4 aparate. Pe baza clasamentului se va desemna câștigătoarea la individul compus a
Etapei a II-a de calificare, pentru categoriile Junioare III (nivelul 7 și 6) și Junioare II (nivel 5
și 4), separat pentru fiecare nivel;
- Pe baza clasamentului înregistrat prin adiționarea rezultatelor obținute în cele două
etape de calificare din cadrul Campionatului Național pe Echipe al Junioarelor III și II, vor fi
invitate la Campionatului Național Individual al Junioarelor III, II și I, primele 32 de sportive,
separat pentru nivelurile 7, 6, 5 și 4.
Se vor acorda următoarele premii:
- pe echipe, o cupă și o diplomă pentru locul I, plachete și diplome pentru locurile II și
III, medalii de aur, argint și bronz pentru componentele echipelor;
- se vor acorda diplome pentru toate componentele echipelor clasate pe locurile IVIII;
Pentru Etapa a II-a de calificare
- la individual compus, medalii de aur, argint și bronz pentru locurile I-III și diplome
pentru locurile I-VIII, separat pentru nivelurile 7, 6, 5 și 4.
- se vor acorda diplome de participare pentru toate gimnastele participante.
6. CONDIȚII ADMINISTRATIV FINANCIARE
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- Cheltuielile de organizare revin Federației Române de Gimnastică, aceasta
asigurând transportul, cazarea, masa și baremurile respective pentru arbitrii și oficialii
invitați de către aceasta;
- Cheltuielile de participare ale sportivilor, antrenorilor și altor tehnicieni vor fi
suportate de fiecare club sau asociație sportivă participantă;
- Federația Română de Gimnastică va comunica în timp util programul competiției
cluburilor și asociaților sportive care s-au înscris la competiție.
7. ALTE DISPOZIȚII
* Pentru cazurile neprevăzute, se vor aplica prevederile Regulamentul Tehnic al
Federației Internaționale de Gimnastică.
*****
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REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL PE CATEGORII DE VÂRSTĂ
SERIA COMPETIȚIONALĂ B
Etapa a I-a de calificare
(în intervalul 15 martie – 15 aprilie)

1. SCOPUL
- Creșterea bazei de selecție și de pregătire în gimnastica artistică feminină;
- Criteriu obligatoriu de participare, pentru accederea în etapa finală a Concursul
Național pe categorii de vârstă.
2. ORGANIZATORUL COMPETIȚIEI
- Concursul Național pe categorii de vârstă este organizat de către Federația Română
de Gimnastică, în colaborare cu Asociațiile Județene de Gimnastică și a Municipiul București
pe ramură de sport și cluburile/structurile sportive afiliate din localitatea de desfășurare a
evenimentului.
3. TERMENE ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
- La Concursul Național pe categorii de vârstă - Etapa a I-a de calificare, au drept de
participare toate cluburile și asociațiile sportive, cu gimnaste individuale la categoria
Junioare III (nivelul 7 și 6) și la categoria Junioare II (nivelul 5 și 4). Vârsta minimă de
participare în concurs este cea prevăzută în Programa de Clasificare – Seria competițională
B;
- Fiecare club poate înscrie în concurs una sau mai multe sportive individuale;
- Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza medicală la zi
și vor achita la validarea actelor taxa de participare prevăzută;
- Termenul de înscriere definitivă este de 45 de zile înainte de data primei zile de
competiție;
- Termenul de înscriere nominală și de plată a taxei de participare, este de 30 de zile
înainte de data primei zile de competiție;
Nerespectarea acestor termene generează sancțiunile prevăzute în Buletinul
Informativ al F.R. Gimnastică, Capitolul 7.
- Cluburile și Structurile sportive participante au obligația de a nominaliza cel puțin un
arbitru național/internațional. Nerespectarea acestei prevederi atrage achitarea taxei
suplimentare prevăzută în Buletinul Informativ al F.R. Gimnastică.
4. PROGRAMUL TEHNIC
- Participanții vor prezenta exerciții impuse, în conformitatea cu Partea a I-a a
programei de clasificare - Seria competițională B.
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Se va organiza :
- Concursul calificativ va cuprinde:
Concurs individual compus, pe baza adiționării notelor obținute la cele 5 aparate, la
fiecare categorie de clasificare și nivel.
5. CLASAMENTE, TITLURI, PREMII
- Se va întocmi un clasament individual compus pe baza notelor obținute în concursul
calificativ. Pe baza clasamentului se va desemna câștigătoarea la individul compus a Etapei
a I-a de calificare, pentru categoriile Junioare III (nivelul 7 și 6) și Junioare II (nivel 5 și 4),
separat pentru fiecare nivel;
- Punctajele obținute în Etapa a I-a de calificare se vor adiționa cu cele din Etapa
finală a Concursului Național pe categorii de vârstă.
Se vor acorda următoarele premii:
- la individual compus, medalii de aur, argint și bronz pentru locurile I-III și diplome
pentru locurile I-VIII, separat pentru nivelurile 7, 6, 5 și 4;
- se vor acorda diplome de participare pentru toate gimnastele participante.
6. CONDIȚII ADMINISTRATIV FINANCIARE
- Cheltuielile de organizare revin Federației Române de Gimnastică, aceasta
asigurând transportul, cazarea, masa și baremurile respective pentru arbitrii și oficialii
invitați de către aceasta;
- Cheltuielile de participare ale sportivilor, antrenorilor și ale altor tehnicieni vor fi
suportate de fiecare club sau asociație sportivă participantă;
- Federația Română de Gimnastică va comunica în timp util programul competiției
cluburilor și asociaților sportive care s-au înscris la competiție.
7. ALTE DISPOZIȚII
* Pentru cazurile neprevăzute, se vor aplica prevederile Regulamentul Tehnic al
Federației Internaționale de Gimnastică.
*****
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REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL PE CATEGORII DE VÂRSTĂ
SERIA COMPETIȚIONALĂ B
Etapa finală
(în intervalul 15 iunie – 15 iulie)

1. SCOPUL
- Desemnarea câștigătoarelor Concursului Național la individual compus și pe
aparate, pe categorii de vârstă;
- Depistarea junioarelor de perspectivă și promovarea acestora în Seria
Competițională A.
2. ORGANIZATORUL COMPETITIEI
- Concursul Național pe categorii de vârstă este organizat de către Federația Română
de Gimnastică, în colaborare cu Asociațiile Județene de Gimnastică și a Municipiul București
pe ramură de sport și cluburile/structurile sportive afiliate din localitatea de desfășurare a
evenimentului.
3. PARTICIPANȚI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
- La Concursul Național pe categorii de vârstă, au drept de participare toate cluburile
și asociațiile sportive, cu gimnaste individuale la categoria Junioare III (nivelul 7 și 6) și la
categoria Junioare II (nivelul 5 și 4), care au promovat Etapa a I-a de calificare. Vârsta
minimă de participare în concurs este cea prevăzută în Programa de Clasificare;
- Fiecare club poate înscrie în concurs una sau mai multe sportive individuale;
- Sportivele participante la o anumită categorie de clasificare în Etapa a I-a de
calificare, vor concura obligatoriu la aceeași categorie și același nivel în Etapa finală a
Concursului Național pe categorii de vârstă;
- Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza medicală la zi
și vor achita la validarea actelor taxa de participare prevăzută;
- Termenul de înscriere definitivă este de 45 de zile înainte de data primei zile de
competiție;
- Termenul de înscriere nominală și de plată a taxei de participare, este de 30 de zile
înainte de data primei zile de competiție;
Nerespectarea acestor termene generează sancțiunile prevăzute în Buletinul
Informativ al F.R. Gimnastică, Capitolul 7.
- Cluburile și Structurile sportive participante au obligația de a nominaliza cel puțin un
arbitru național/internațional. Nerespectarea acestei prevederi atrage achitarea taxei
suplimentare prevăzută în Buletinul Informativ al F.R. Gimnastică.
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4. PROGRAMUL TEHNIC
La toate categoriile de clasificare se va concura cu exerciții în conformitate cu Partea a II-a a
programei de clasificare - Seria competițională B.
Se va organiza :
- Concursul I care cuprinde:
Concurs individual compus, pe baza adiționării notelor obținute la cele 4 aparate, la
fiecare categorie de clasificare și nivel.
5. CLASAMENTE, TITLURI, PREMII
- Se va întocmi un clasament la individual compus prin adiționarea punctajelor
obținute în cele două etape din cadrul Concursului Național pe categorii de vârstă. Pe baza
clasamentului se va acorda titlul de câștigătoare la individual compus a Concursului
Național, pentru categoria Junioare III (nivelul 7 și 6) și categoria Junioare II (nivelul 5 și 4),
separat pentru fiecare nivel;
- Se va întocmi un clasament pe aparate pentru primii 8 clasați la fiecare aparat, pe
baza rezultatelor obținute din concursul I. Pe baza clasamentului se va acorda titlul de
câștigătoare a Concursului Național pe aparate, pentru categoria Junioare III (nivelul 7 și 6)
și categoria Junioare II (nivelul 5 și 4), separat pentru fiecare nivel;
Se vor acorda următoarele premii:
- la individual compus, medalii de aur, argint și bronz pentru locurile I-III și diplome
pentru locurile I-VIII, separat pentru nivelurile 7, 6, 5 și 4;
- la concursul pe aparate, medalii de aur, argint și bronz pentru locurile I-III și diplome
pentru locurile I-VIII, separat pentru nivelurile 7, 6, 5 și 4;
- se vor acorda diplome de participare pentru toate gimnastele participante.
6. CONDIȚII ADMINISTRATIV FINANCIARE
- Cheltuielile de organizare revin Federației Române de Gimnastică, aceasta
asigurând transportul, cazarea, masa și baremurile respective pentru arbitrii și oficialii
invitați de către aceasta;
- Cheltuielile de participare ale sportivilor, antrenorilor și altor tehnicieni vor fi
suportate de fiecare club sau asociație sportivă participantă;
- Federația Română de Gimnastică va comunica în timp util programul competiției
cluburilor și asociaților sportive care s-au înscris la competiție.
7. ALTE DISPOZIȚII
* Pentru cazurile neprevăzute, se vor aplica prevederile Regulamentul Tehnic al
Federației Internaționale de Gimnastică.
*****
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REGULAMENTUL
CAMPIONATULUI NAȚIONAL PE ECHIPE AL JUNIOARELOR I
(cu max. 45 de zile înainte de CE)

SERIA COMPETIȚIONALĂ A

1. SCOPUL
- Desemnarea echipelor campioane ale României, pentru junioare I;
- Criteriu obligatoriu de participare, pentru calificarea la C.N. Individual al Junioarelor
III, II și I;
- Depistarea junioarelor de perspectivă și angrenarea lor în activitatea de
performanță.
2. ORGANIZATORUL COMPETITIEI
- Campionatul Național pe Echipe al Junioarelor I este organizat de către Federația
Română de Gimnastică, în colaborare cu Asociațiile Județene de Gimnastică și a Municipiul
București pe ramură de sport și cluburile/structurile sportive afiliate din localitatea de
desfășurare a evenimentului.
3. TERMENE ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
- La Campionatul Național pe Echipe al Junioarelor I, au drept de participare toate
cluburile și asociațiile sportive, cu echipe mixte (nivelurile 3, 2 și 1), cât și cu gimnaste
individuale. Vârsta minimă de participare în concurs este cea prevăzută în Programa de
Clasificare;
- Fiecare club poate participa cu una sau mai multe echipe și/sau cu sportivi
individuali. Structurile sportive din aceiași localitate care încheie protocoale de colaborare
între ele, pot constitui echipe comune pentru participarea la această competiție.
Participarea comună se referă strict la competiția pe echipe;
- Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza medicală la zi
și vor achita la validarea actelor taxa de participare prevăzută;
- Termenul de înscriere definitivă este de 45 de zile înainte de data primei zile de
competiție;
- Termenul de înscriere nominală și de plată a taxei de participare, este de 30 de zile
înainte de data primei zile de competiție;
Nerespectarea acestor termene generează sancțiunile prevăzute în Buletinul
Informativ al F.R. Gimnastică, Capitolul 7.
- Cluburile și Structurile sportive participante au obligația de a nominaliza cel puțin un
arbitru național/internațional. Nerespectarea acestei prevederi atrage achitarea taxei
suplimentare prevăzută în Buletinul Informativ al F.R. Gimnastică.
4. PROGRAMUL TEHNIC
- La toate categoriile de clasificare se va concura cu exerciții în conformitate cu
Regulamentul FIG Juniori în vigoare.
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Se va organiza un singur concurs, în următorul format :
- Concurs pe echipe. Concursul se va organiza pentru echipe mixte, fiind compuse din
6 gimnaste, concurând 5 și contând cele mai bune 4 note la aparat. Cea de a 6-a gimnastă,
poate concura (ultima) pentru clasamentul individual compus;
5. CLASAMENTE, TITLURI, PREMII
- Se va întocmi un clasament pe echipe, prin adiționarea celor mai bune 4 note la
fiecare aparat. Pe baza clasamentului se va decerna titlul de campioană a României pe
echipe, la categoria Junioare I;
- Se va întocmi un clasament la individual compus pe baza adiționării notelor obținute
la cele 4 aparate, calificativ pentru CN Individual al Junioarelor I, separat pentru nivelurile
3, 2 și 1. Pe baza clasamentului vor fi invitate la Campionatul Național Individual al
Junioarelor III, II și I, primele 24 de sportive, separat pentru nivelurile 3, 2 și 1;
Se vor acorda următoarele premii:
- pe echipe, o cupă și o diplomă pentru locul I, plachete și diplome pentru locurile II și
III, medalii de aur, argint și bronz pentru componentele echipelor;
- se vor acorda diplome pentru toate componentele echipelor clasate pe locurile IVIII;
- se vor acorda diplome de participare pentru toate gimnastele participante.
6. CONDIȚII ADMINISTRATIV FINANCIARE
- Cheltuielile de organizare revin Federației Române de Gimnastică, aceasta
asigurând transportul, cazarea, masa și baremurile respective pentru arbitrii și oficialii
invitați de către aceasta;
- Cheltuielile de participare ale sportivilor, antrenorilor și altor tehnicieni vor fi
suportate de fiecare club sau asociație sportivă participantă;
- Federația Română de Gimnastică va comunica în timp util programul competiției
cluburilor și asociaților sportive care s-au înscris la competiție.
7. ALTE DISPOZIȚII
* Pentru cazurile neprevăzute, se vor aplica prevederile Regulamentul Tehnic al
Federației Internaționale de Gimnastică.

*****
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REGULAMENTUL
CAMPIONATULUI NAȚIONAL INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III, II ȘI I
SERIA COMPETIȚIONALĂ A
Etapa finală
(în intervalul 1 – 30 noiembrie)

1. SCOPUL
- Desemnarea campionilor României, la individual compus și pe aparate Seriei A, la
categoria Junioare III, II și I;
- Selecționarea celor mai valoroși sportivi în loturile naționale de juniori;
- Desemnarea clubului/asociației sportive cu cele mai bune rezultate.
2. ORGANIZATORUL COMPETITIEI
- Campionatul Național Individual al Junioarelor III, II și I este organizat de către
Federația Română de Gimnastică, în colaborare cu Asociațiile Județene de Gimnastică și a
Municipiul București pe ramură de sport și cluburile/structurile sportive afiliate din
localitatea de desfășurare a evenimentului.
3. PARTICIPANȚI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
- Participarea la Campionatul Național Individual al Junioarelor III, II și I, se face pe
baza invitațiilor făcute de către Federația Română de Gimnastică, în funcție de numărul
participanților și de rezultatele obținute la fiecare categorie în cadrul etapelor de calificare
ale Campionatului Național pe Echipe al Junioarelor III și II, respectiv, în cadrul
Campionatului Național pe Echipe al Junioarelor I;
- Sportivele participante la o anumită categorie de clasificare în Campionatul Național
pe Echipe, vor concura obligatoriu la aceeași categorie și același nivel în Campionatul
Național Individual;
- Federația Română de Gimnastică își rezervă dreptul de a invita la această competiție
și alți sportivi, în funcție de valoarea lor;
- Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza medicală la zi
și viza anuală și vor achita la validarea actelor taxa de participare prevăzută;
- Termenul de confirmare (înscriere) a participării este de 45 de zile înainte de data
primei zile de competiție.
- Termenul de înscriere nominală și de plată a taxei de participare, este de 30 de zile
înainte de data primei zile de competiție;
Nerespectarea acestor termene generează sancțiunile prevăzute în Buletinul
Informativ al F.R. Gimnastică, Capitolul 7.
- Cluburile și Structurile sportive participante au obligația de a nominaliza cel puțin un
arbitru național/internațional. Nerespectarea acestei prevederi atrage achitarea taxei
suplimentare prevăzută în Buletinul Informativ al F.R. Gimnastică.
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4. PROGRAMUL TEHNIC
- La categoria Junioare III (nivelul 7 și 6) și la categoria Junioare II (nivel 5 și 4) se va
concura cu exerciții în conformitate cu Partea a III-a a programei de clasificare - Seria
competițională A.
- La categoria Junioare I (nivelul 3, 2 și 1) se va concura cu exerciții în conformitate cu
Regulamentul FIG Juniori în vigoare.
Se va organiza :
Concurs calificativ, care cuprinde:
- Concursul individual compus, pe baza adiționării notelor obținute la cele 4 aparate,
la fiecare categorie de clasificare și nivel.
Finale pe aparate, care cuprind:
- Concurs pe aparate, rezervat primelor 8 gimnaste, calificate pe aparate din
concursul calificativ, la fiecare categorie de clasificare și nivel.
5. CLASAMENTE, TITLURI, PREMII
- Se va întocmi un clasament la individual compus pe baza notelor obținute în
concursul calificativ, pentru Junioare III și II. Pe baza clasamentului se va decerna titlul de
campioană a României la individual compus, pentru categoria Junioare III (nivelul 7 și 6),
separat pentru fiecare nivel;
- Se va întocmi un clasament la individual compus pe baza notelor obținute în
concursul calificativ, pentru Junioare III și II. Pe baza clasamentului se va decerna titlul de
campioană a României la individual compus, pentru categoria Junioare II (nivelul 5 și 4),
separat pentru fiecare nivel;
- Se va întocmi un clasament la individual compus pe baza notelor obținute în
concursul calificativ, pentru Junioare I. Pe baza clasamentului se va decerna titlul de
campioană a României la individual compus, pentru categoria Junioare I (nivelul 3, 2 și 1);
- Pe baza notelor obținute în finalele pe aparate, se va acorda titlul de campioană a
României pe aparate, pentru categoria Junioare III (nivelul 7 și 6), separat pentru fiecare
nivel;
- Pe baza notelor obținute în finalele pe aparate, se va acorda titlul de campioană a
României pe aparate, pentru categoria Junioare II (nivelul 5 și 4), separat pentru fiecare
nivel;
- Pe baza notelor obținute în finalele pe aparate, se va acorda titlul de campioană a
României pe aparate, pentru categoria Junioare I (nivelul 3, 2 și 1), separat pentru fiecare
nivel;
- Se va întocmi un clasament pe cluburi, prin adiționarea rezultatelor înregistrate în
cadrul Campionatelor Naționale organizate în anul respectiv, la disciplina Gimnastică
Artistică Feminină, conform criteriilor:
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Criteriul

Seria A

Număr de sportivi participanți în
competiții

2 pct./sportiv

Număr de sportivi nominalizați în
loturile de junioare

3 pct./sportiv

Număr de sportivi nominalizați în
loturile de senioare

5 pct./sportiv
locul 1 = 8 pct.
locul 2 = 7 pct.
locul 3 = 6 pct.

Locurile obținute în clasamentele
pe categorii de clasificare, separat
pentru fiecare nivel

locul 4 = 5 pct.
locul 5 = 4 pct.
locul 6 = 3 pct.
locul 7 = 2 pct.
locul 8 = 1 pct.

Se vor acorda următoarele premii:
- la individual compus, o cupă pentru locul I, medalii de aur, argint și bronz pentru
locurile I, II și III, precum și diplome pentru locurile I-VIII;
- la concursul pe aparate se vor acorda pentru locurile I, II și III medalii de aur, argint
și bronz, precum și diplome pentru locurile I-VIII;
- pe cluburi, se va acorda o cupă/un trofeu pentru locul I, cupe pentru locurile II și III,
precum și diplome pentru locurile I și VIII;
- se vor acorda diplome de participare pentru toate gimnastele participante.
6. CONDIȚII ADMINISTRATIV FINANCIARE
- Cheltuielile de organizare revin Federației Române de Gimnastică, aceasta
asigurând transportul, cazarea, masa și baremurile respective pentru arbitrii și oficialii
invitați de către aceasta;
- Cheltuielile de participare ale sportivilor, antrenorilor și ale altor tehnicieni vor fi
suportate de fiecare club sau asociație sportivă participantă;
- Federația Română de Gimnastică va comunica în timp util programul competiției
cluburilor și asociaților sportive care s-au înscris la competiție.
7. ALTE DISPOZIȚII
* Pentru cazurile neprevăzute, se vor aplica prevederile Regulamentul Tehnic al
Federației Internaționale de Gimnastică.
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GIMNASTICĂ ARTISTICĂ MASCULINĂ
REGULAMENTUL
CAMPIONATULUI NAȚIONAL INDIVIDUAL OPEN, MASCULIN
1. SCOPUL
- Desemnarea campionilor României la individual compus și pe aparate;
- Verificarea stadiului de pregătire al componenților loturilor naționale/ masculin
2. ORGANIZATORUL COMPETIȚIEI
Campionatul Național Individual Open este organizat de către Federația Română de
Gimnastică, în colaborare cu Asociațiile Județene de Gimnastică și a Municipiului București
pe ramura de sport, cluburile/structurile sportive afiliate din localitatea de desfășurare a
evenimentului.
3. PARTICIPANȚI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
Campionatul Național Individual Open este deschis pentru sportivii
seniori, precum și pentru juniori II și I . Vârsta minimă de participare este de 15 ani.
Arbitrajul se va face în conformitate cu prevederile Codului de Punctaj
FIG în vigoare (pentru seniori);
Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza
anuală și viza medicală la zi și dovada achitării taxei de participare prevăzută;
Termenul de înscriere provizorie este de cel puțin 45 de zile înainte de
data primei zile de competiție;
Termenul de înscriere nominală este de cel puțin 30 de zile înainte de
data primei zile de competiție;
Plata taxei pentru participarea la competiții se va efectua la data
termenului de inscriere nominala - respectiv cu minim 30 de zile inainte de inceperea
competitiei;
Structurile sportive participante au obligaţia de a nominaliza cel puţin un
arbitru naţional/internaţional. Nerespectarea acestei prevederi atrage achitarea taxei
suplimentare prevăzute ȋn Buletinul Informativ.
4. PROGRAMUL TEHNIC
Se va organiza:
Concursul cuprinde:
Concurs individual compus și concurs calificativ pentru finalele pe aparate, pe
baza notelor obținute în cadrul concursului la cele 6 aparate;
Finale pe aparate rezervat primilor 8 gimnaști calificați pe aparate în urma
concursului calificativ;
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5. CLASAMENTE, TITLURI, PREMII
- Se va întocmi un clasament la individual compus pe baza notelor obținute în
calificări. Pe baza clasamentului se va decerna titlul de campion al României la
individual compus;
- Se va întocmi un clasament pe aparate pe baza notelor obținute în finalele pe
aparate. Pe baza clasamentului se vor acorda titlurile de campion al României pe
aparate;
Se vor acorda următoarele premii:
- la individual compus pentru locurile I, II și III medalii de aur, argint și bronz, precum și
diplome pentru locurile I-VIII;
- la concursul pe aparate pentru locurile I, II și III, medalii de aur, argint și bronz și
diplome pentru locurile I-VIII;
- sportivii clasați pe locurile I vor primi tricouri de campioni;
- se vor acorda diplome de participare pentru toți gimnaștii participanți.
6. CONDIȚII ADMINISTRATIV FINANCIARE
Cheltuielile de organizare revin Federației Române de Gimnastică, aceasta
asigurând transportul, cazarea, masa și baremurile respective pentru arbitrii și oficialii
invitați de către aceasta;
Cheltuielile de participare ale sportivilor, antrenorilor și ale altor tehnicieni vor
fi suportate de fiecare club sau asociație sportivă participantă;
Federația Română de Gimnastică va comunica în timp util programul
competiției cluburilor și asociaților sportive care s-au înscris la competiție.
7. ALTE DISPOZIȚII
* Juniorii care au concurat la această competiție au dreptul de a se reîntoarce la
categoriile de clasificare corespunzătoare vârstelor lor;
* Pentru cazurile neprevăzute, se vor aplica prevederile Regulamentul Tehnic al
Federației Internaționale de Gimnastică;
* Campionatul Național Open poate fi organizat separat sau împreună cu
Campionatul Național al Reprezentativelor de Club.

*****
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REGULAMENTUL
CAMPIONATULUI NAȚIONAL AL REPREZENTATIVELOR DE CLUB
GIMNASTICĂ ARTISTICĂ MASCULINĂ

1. SCOPUL
- Desemnarea campionilor României pe echipe reprezentative de club;
- Stimularea și verificarea stadiului de pregătire al celor mai buni gimnaști din
cluburi, precum și a componenților loturilor naționale de seniori și juniori.
2. ORGANIZATORUL COMPETIȚIEI
Campionatul Național al Reprezentativelor de Club este organizat de către Federația
Română de Gimnastică, în colaborare cu Asociațiile Județene de Gimnastică și a
Municipiului București pe ramura de sport, cluburile/structurile sportive afiliate din
localitatea de desfășurare a evenimentului.
3. PARTICIPANȚI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
Campionatul Național pe echipe al Reprezentativelor de Club este deschis
atât pentru seniori cât și pentru juniori II și I , vârsta minimă de participare fiind de 15
ani . Arbitrajul se va face în conformitate cu prevederile Codul de Punctaj FIG în
vigoare (pentru seniori);
Structurile sportive au dreptul de a ȋnscrie ȋn competiţie un singur sportiv
cu naţionalitate străina/aparat;
La Campionatul Național al Reprezentativelor de Club pot fi înscrise și
două echipe aparținând aceluiași club. Structurile sportive din aceiași localitate care
încheie protocoale de colaborare între ele, pot constitui echipe comune pentru
participarea la această competiție. Participarea comună se referă strict la competiția
pe echipe;
Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza
anuală și viza medicală la zi și dovada achitării taxei de participare prevăzută;
Termenul de înscriere provizorie este de cel puțin 45 de zile înainte de
data primei zile de competiție;
Termenul de înscriere nominală este de cel puțin 30 de zile înainte de
data primei zile de competiție;
Plata taxei pentru participarea la competiții se va efectua la data
termenului de inscriere nominala - respectiv cu minim 30 de zile inainte de inceperea
competitiei;
Structurile sportive participante au obligaţia de a nominaliza cel puţin un
arbitru naţional/internaţional. Nerespectarea acestei prevederi atrage achitarea taxei
suplimentare prevăzute ȋn Buletinul Informativ.
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4. PROGRAMUL TEHNIC
Se va organiza:
Concurs calificativ, care cuprinde :
- Concurs pe echipe reprezentative de club. Echipa va fi formată din 5 gimnaști, concurând
3 și contând 3 note la aparat.
5. CLASAMENTE, TITLURI, PREMII
Se va întocmi un clasament pe echipe, prin adiționarea celor 3 note la fiecare
aparat. Pe baza clasamentului se va decerna titlul de campion al României pe echipe
reprezentative de club;
Se vor acorda următoarele premii:
pe echipe, o cupă pentru locul I, plachete pentru locurile II și III, medalii de aur,
argint și bronz, diplome pe echipe și diplome pentru componenții echipelor clasate pe
locurile I-VIII
6. CONDIȚII ADMINISTRATIV FINANCIARE
Cheltuielile de organizare revin Federației Române de Gimnastică, aceasta
asigurând transportul, cazarea, masa și baremurile respective pentru arbitrii și oficialii
invitați de către aceasta;
Cheltuielile de participare ale sportivilor, antrenorilor și ale altor tehnicieni vor
fi suportate de fiecare club sau asociație sportivă participantă;
Federația Română de Gimnastică va comunica în timp util programul
competiției cluburilor și asociaților sportive care s-au înscris la competiție.
7. ALTE DISPOZIȚII
- Federația Română de Gimnastică își rezervă dreptul de a accepta gimnaști cu dispensă de
vârstă, sub rezerva cererii efectuate de cluburile sau asociațiile respective, odată cu
înscrierea la competiție. Dispensa se referă la o diferență de vârstă de maximum 1 an (sub
vârsta minimă) și se acordă unui singur gimnast per echipă.
*
Juniorii care au concurat la această competiție au dreptul de a se
reîntoarce la categoriile de clasificare corespunzătoare vârstelor lor;
*
Pentru cazurile neprevăzute, se vor aplica prevederile Regulamentul
Tehnic al Federației Internaționale de Gimnastică;
*
Campionatul Național al Reprezentativelor de Club poate fi organizat
separat sau împreună cu Campionatul Național Individual Open.

*****
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REGULAMENTUL
CAMPIONATULUI NAȚIONAL PE ECHIPE ȘI INDIVIDUAL AL JUNIORILOR III
1. SCOPUL
Desemnarea campionilor României la categoria Juniori III, pe echipe, individual
compus și pe aparate la nivelul 1 și nivelul 2;
Depistarea și angrenarea de timpuriu a juniorilor talentați în activitatea de
performanță;
Dezvoltarea bazei de masă a selecției și pregătirii în gimnastica artistică de
performanță.
2. ORGANIZATORUL COMPETIȚIEI
- Campionatul Național pe Echipe și Individual al Juniorilor III este organizat de către
Federația Română de Gimnastică, în colaborare cu Asociațiile Județene de Gimnastică și a
Municipiului București pe ramura de sport, cluburile/structurile sportive afiliate din
localitatea de desfășurare a evenimentului.
3. PARTICIPANȚI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
La Campionatul Național pe Echipe și Individual al Juniorilor III au drept de
participare toate cluburile și asociațiile sportive, cu echipe la nivelul 1 și 2, cât și cu
gimnaști individuali(e). Vârsta minimă de participare în concurs este cea prevăzută în
Programa de Clasificare;
Fiecare club poate înscrie în concurs una sau mai multe echipe și sportivi
individuali.
Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza
anuală și viza medicală la zi și dovada achitării taxei de participare prevăzută;
Termenul de înscriere provizorie este de cel puțin 45 de zile înainte de data
primei zile de competiție;
Termenul de înscriere nominală este de cel puțin 30 de zile înainte de data
primei zile de competiție;
Plata taxei pentru participarea la competiții se va efectua la data
termenului de inscriere nominala - respectiv cu minim 30 de zile inainte de inceperea
competitiei;
Structurile sportive participante au obligaţia de a nominaliza cel puţin un
arbitru naţional/internaţional. Nerespectarea acestei prevederi atrage achitarea taxei
suplimentare prevăzute ȋn Buletinul Informativ.
4. PROGRAMUL TEHNIC
- Participanții vor prezenta exerciții și/sau elemente impuse, conform programei de
clasificare în vigoare a Federației Române de Gimnastică, pentru nivelul 1 și 2 .
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Se va organiza :
Concurs calificativ, care cuprinde :
- Concurs pe echipe. Concursul se va organiza separat pentru echipe la nivelul 1 și la
nivelul 2, echipele fiind compuse din 5 gimnaști, concurând 5 și contând toate cele 4
note la fiecare aparat;
- Concursul individual compus, pe baza adiționării notelor obținute la cele 6
aparate, în urma concursului pe echipe, pentru nivelul 1 si 2;
Finalele pe aparate care cuprind:
- Concurs pe aparate, rezervat primilor 8 gimnaști calificați din concursul calificativ, pentru
nivelul 1 si 2.
5. CLASAMENTE, TITLURI, PREMII
- Se va întocmi un clasament pe echipe, prin adiționarea celor 4 note la fiecare aparat
în concursul calificativ. Pe baza clasamentului se va decerna titlul de campioană a
României pe echipe, la categoria Juniori III, separat pentru nivelul 1 și pentru nivelul
2;
- Se va întocmi un clasament la individual compus, pe baza notelor obținute în
concursul calificativ. Pe baza clasamentului se va decerna titlul de campion al
României la categoria Juniori III, pentru nivelul 1 si nivelul 2;
- Pentru nivelul 1 se va întocmi un clasament pe aparate pentru primii 8 clasați la
fiecare aparat, pe baza notelor obținute în finale pe aparate;
- Pentru nivelul 2 se va întocmi un clasament pe aparate pentru primii 8 clasați la
fiecare aparat, pe baza notelor obținute în finale pe aparate;
Pe baza clasamentului se va decerna titlul de campion al României pe aparate, la
categoria Juniori III, nivelul 1;
Pe baza clasamentului se va decerna titlul de campion al României pe aparate, la
categoria Juniori III, nivelul 2;
Se vor acorda următoarele premii:
- pe echipe, o cupă pentru locul I, plachete pentru locurile II și III, medalii de aur,
argint și bronz pentru componenții(ele) acestora și diplome pentru locurile IVIII, separat pentru nivelurile 1 și 2;
- la individual compus pentru locurile I, II și III medalii de aur, argint și bronz, precum și
diplome pentru locurile I-VIII, pentru nivelul 1 si pentru nivelul 2;
- la concursul pe aparate pentru locurile I, II și III, medalii de aur, argint și bronz și
diplome pentru locurile I-VIII, pentru nivelul 1 si pentru nivelul 2;
- se vor acorda diplome de participare pentru toți gimnaștii participanți.
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6. CONDIȚII ADMINISTRATIV FINANCIARE
Cheltuielile de organizare revin Federației Române de Gimnastică, aceasta
asigurând transportul, cazarea, masa și baremurile respective pentru arbitrii și oficialii
invitați de către aceasta;
Cheltuielile de participare ale sportivilor, antrenorilor și ale altor tehnicieni vor
fi suportate de fiecare club sau asociație sportivă participantă;
Federația Română de Gimnastică va comunica în timp util programul
competiției cluburilor și asociaților sportive care s-au înscris la competiție.
7. ALTE DISPOZIȚII
* Pentru cazurile neprevăzute, se vor aplica prevederile Regulamentul Tehnic al Federației
Internaționale de Gimnastică.

*****
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REGULAMENTUL
CAMPIONATULUI NAȚIONAL PE ECHIPE AL JUNIORILOR II ȘI I, MASCULIN

1. SCOPUL
- Desemnarea echipelor campioane de juniori ale României, pe categorii de
clasificare, respectiv nivelul 3, 4 și 5 pentru Juniori II și I;
- Depistarea juniorilor de perspectivă și angrenarea lor în activitatea de performanță.
2. ORGANIZATORUL COMPETITIEI
- Campionatul Național pe Echipe al Juniorilor II și I este organizat de către Federația
Română de Gimnastică, în colaborare cu Asociațiile Județene de Gimnastică și a
Municipiului București pe ramura de sport, cluburile/structurile sportive afiliate din
localitatea de desfășurare a evenimentului.
3. PARTICIPANȚI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
La Campionatul Național pe Echipe al Juniorilor II și I pot participa echipe
de cluburi și asociații sportive, precum și sportivi individuali, participarea la această
competiție fiind criteriu de calificare pentru Campionatul Național Individual al
Juniorilor II și I. Fiecare club poate participa cu una sau mai multe echipe și/sau cu
sportivi individuali. Structurile sportive din aceiași localitate care încheie protocoale
de colaborare între ele, pot constitui echipe comune pentru participarea la această
competiție. Participarea comună se referă strict la competiția pe echipe;
Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza
anuală și viza medicală la zi și dovada achitării taxei de participare prevăzută;
Termenul de înscriere provizorie este de cel puțin 45 de zile înainte de
data primei zile de competiție;
Termenul de înscriere nominală este de cel puțin 30 de zile înainte de
data primei zile de competiție;
Plata taxei pentru participarea la competiții se va efectua la data
termenului de inscriere nominala - respectiv cu minim 30 de zile inainte de inceperea
competitiei;
Structurile sportive participante au obligaţia de a nominaliza cel puţin un
arbitru naţional/internaţional. Nerespectarea acestei prevederi atrage achitarea taxei
suplimentare prevăzute ȋn Buletinul Informativ.
4. PROGRAMUL TEHNIC
- La toate categoriile de clasificare se va concura cu exerciții în conformitate cu
programa de clasificare în vigoare .
- Se va organiza un singur concurs, în următorul format :
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• Cat. juniori II, nivelul 3 și 4. Concursul se va organiza separat pentru
echipe la nivelul 3 și la nivelul 4, echipele fiind compuse din 4 gimnaști,
concurând
4 și contând cele mai bune 3 note la fiecare aparat, la fiecare nivel;
• Cat. juniori I, echipele vor fi formate din 4 gimnaști, concurând 4 gimnaști
la fiecare aparat, contând cele mai bune 3 note pentru totalul echipei;
• Vârsta de participare este prevăzută de programa de clasificare în
vigoare.
5. CLASAMENTE, TITLURI, PREMII
Se va întocmi un clasament pe echipe, prin adiționarea celor mai bune 3 note la
fiecare aparat, pentru Juniori II. Pe baza clasamentului se va decerna titlul de
campioană a României pe echipe, la categoria Juniori II, separat pentru nivelul 3 și 4;
Se va întocmi un clasament pe echipe, prin adiționarea celor mai bune 3 note la
fiecare aparat, pentru Juniori I. Pe baza clasamentului se va decerna titlul de
campioană a României pe echipe, la categoria Juniori I, nivelul 5;
Se va întocmi un clasament la individual compus pe baza adiționării notelor
obținute la cele 6 aparate.
Se vor acorda următoarele premii:
pe echipe, o cupă și o diplomă pentru locul I, plachete și diplome pentru locurile
II și III, medalii de aur, argint și bronz pentru componenții echipelor;
se vor acorda diplome pentru toți componenții echipelor clasate pe locurile
I-VIII;
se vor acorda diplome de participare pentru toți gimnaștii participanți.
6. CONDIȚII ADMINISTRATIV FINANCIARE
Cheltuielile de organizare revin Federației Române de Gimnastică, aceasta
asigurând transportul, cazarea, masa și baremurile respective pentru arbitrii și oficialii
invitați de către aceasta;
Cheltuielile de participare ale sportivilor, antrenorilor și altor tehnicieni vor fi
suportate de fiecare club sau asociație sportivă participantă;
Federația Română de Gimnastică va comunica în timp util programul
competiției cluburilor și asociaților sportive care s-au înscris la competiție.
7. ALTE DISPOZIȚII
* Pentru cazurile neprevăzute, se vor aplica prevederile Regulamentul Tehnic al Federației
Internaționale de Gimnastică.

*****
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REGULAMENTUL
CAMPIONATULUI NAȚIONAL INDIVIDUAL AL
JUNIORILOR II ȘI I MASCULIN
1. SCOPUL
Desemnarea campionilor României la categoriile de clasificare juniorilor II, și I,
la individual compus și pe aparate;
Selecționarea celor mai valoroși sportivi în loturile naționale de juniori.
2. ORGANIZATORUL COMPETITIEI
- Campionatul Național Individual al Juniorilor, II și I este organizat de către Federația
Română de Gimnastică, în colaborare cu Asociațiile Județene de Gimnastică și a
Municipiului București pe ramura de sport, cluburile/structurile sportive afiliate din
localitatea de desfășurare a evenimentului.
3. PARTICIPANȚI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
Participarea la Campionatul Național Individual al Juniorilor se face pe bază de
înscriere făcută de structurile sportive afiliate federației;
Sportivii participanți la o anumită categorie de clasificare în Campionatul
Național pe Echipe, vor concura obligatoriu la aceiași categorie și nivel în Campionatul
Național Individual;
Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza anuală și
viza medicală la zi și dovada achitării taxei de participare prevăzută;
Termenul de înscriere provizorie este de cel puțin 45 de zile înainte de data
primei zile de competiție;
Termenul de înscriere nominală este de cel puțin 30 de zile înainte de data
primei zile de competiție;
Plata taxei pentru participarea la competiții se va efectua la data termenului de
inscriere nominala - respectiv cu minim 30 de zile inainte de inceperea competitiei;
Structurile sportive participante au obligaţia de a nominaliza cel puţin un arbitru
naţional/internaţional. Nerespectarea acestei prevederi atrage achitarea taxei
suplimentare prevăzute ȋn Buletinul Informativ.
4. PROGRAMUL TEHNIC
Se va concura cu exerciții conform programei de clasificare în vigoare la
categoria Juniori II (nivelul 3 și 4) și la categoria Juniori I (nivelul 5).
Se va organiza :
Concurs calificativ, care cuprinde:
Concursul individual compus, pe baza adiționării notelor obținute la cele 6
aparate, la fiecare categorie de clasificare și nivel.
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Finale pe aparate, care cuprind:
Concurs pe aparate, rezervat primilor 8 gimnaști, calificați pe aparate din
concursul calificativ, la fiecare categorie de clasificare și nivel.
5. CLASAMENTE, TITLURI, PREMII
Se va întocmi un clasament la individual compus pe baza notelor obținute în
concursul calificativ. Pe baza clasamentului se va decerna titlul de campion al
României la individual compus, pentru categoriile Juniori II, (nivelul 3 și 4) și Juniori I
(nivelul 5), separat pentru fiecare nivel;
Pe baza notelor obținute în finalele pe aparate, se va acorda titlul de campion al
României pe aparate, pentru categoriile), Juniori II, (nivelul 3 și 4) și Juniori I (nivelul
5), separat pentru fiecare nivel;
Se vor acorda următoarele premii:
la individual compus se vor acorda pentru locurile I, II și III medalii de aur, argint
și bronz, precum și diplome pentru locurile I-VIII;
la concursul pe aparate se vor acorda pentru locurile I, II și III medalii de aur,
argint și bronz, precum și diplome pentru locurile I-VIII;
se vor acorda diplome de participare pentru toți gimnaștii participanți.
6. CONDIȚII ADMINISTRATIV FINANCIARE
Cheltuielile de organizare revin Federației Române de Gimnastică, aceasta
asigurând transportul, cazarea, masa și baremurile respective pentru arbitrii și oficialii
invitați de către aceasta;
Cheltuielile de participare ale sportivilor, antrenorilor și ale altor tehnicieni vor
fi suportate de fiecare club sau asociație sportivă participantă;
Federația Română de Gimnastică va comunica în timp util programul
competiției cluburilor și asociaților sportive care s-au înscris la competiție.
7. ALTE DISPOZIȚII
* Pentru cazurile neprevăzute, se vor aplica prevederile Regulamentul Tehnic al Federației
Internaționale de Gimnastică.

*****
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REGULAMENTUL
CAMPIONATULUI NAȚIONAL INDIVIDUAL OPEN,
MASCULIN ȘI FEMININ
1. SCOPUL
- Desemnarea campionilor României la individual compus și pe aparate;
- Verificarea stadiului de pregătire al componenților loturilor naționale, masculin și
feminin.
2. ORGANIZATORUL COMPETIȚIEI
Campionatul Național Individual Open este organizat de către Federația Română de
Gimnastică, în colaborare cu Asociațiile Județene de Gimnastică și a Municipiul București pe
ramură de sport și cluburile/structurile sportive afiliate din localitatea de desfășurare a
evenimentului.
3. PARTICIPANȚI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
- Campionatul Național Individual Open este deschis pentru sportivii seniori, precum
și pentru juniori II și I (pentru feminin numai juniori I). Vârsta minimă de participare este de
15 ani la masculin și 13 ani la feminin. Arbitrajul se va face în conformitate cu prevederile
Codului de Punctaj FIG în vigoare (pentru seniori);
- Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza medicală la zi;
- Termenul de înscriere definitivă este de 45 de zile înainte de data primei zile de
competiție;
- Termenul de înscriere nominală și de plată a taxei de participare, este de 30 de zile
înainte de data primei zile de competiție;
Nerespectarea acestor termene generează sancțiunile prevăzute în Buletinul
Informativ al F.R. Gimnastică.
- Cluburile și Structurile sportive participante au obligația de a nominaliza cel puțin un
arbitru național/internațional. Nerespectarea acestei prevederi atrage achitarea taxei
suplimentare prevăzută în Buletinul Informativ al F.R. Gimnastică.
4. PROGRAMUL TEHNIC
Se va organiza:
Concurs calificativ (C-I) care cuprinde:
- Concurs individual compus al seniorilor, pe baza notelor obținute în cadrul
concursului, la cele 6 (4) aparate;
Finale pe aparate (C-III) care cuprind:
- Concurs pe aparate al seniorilor, rezervat primilor(elor) 8 gimnaști(e), înscriși la
categoria seniori și calificați(e) pe aparate în urma concursului calificativ;
- Concurs pe aparate al speranțelor, rezervat primelor 8 gimnaste, calificate pe
aparate în urma concursului calificativ, în afara categoriei seniori;
- În cazul unei participări reduse, finala pe aparate va putea fi organizată și cu un
număr de 6 gimnaști(e)
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5. CLASAMENTE, TITLURI, PREMII
- Se va întocmi un clasament la individual compus pe baza notelor obținute în
calificări (C-I). Pe baza clasamentului se va decerna titlul de campion(ă) al României la
individual compus, categoria seniori;
- Se va întocmi un clasament pe aparate pe baza notelor obținute în finalele pe
aparate. Pe baza clasamentului se vor acorda titlurile de campion(ă) al României pe aparate
la categoria seniori;
- La feminin se va întocmi un clasament pe aparate pentru speranțe, pe baza notelor
obținute în finalele pe aparate. Pe baza clasamentului se vor desemna câștigătoarele pe
aparate la categoria speranțe.
Se vor acorda următoarele premii:
- la individual compus, o cupă pentru locul I, medalii de aur, argint și bronz pentru
locurile I, II și III, precum și diplome pentru locurile I-VIII;
- la concursul pe aparate pentru locurile I, II și III, medalii de aur, argint și bronz și
diplome pentru locurile I-VIII, atât la categoria seniori cât și la categoria speranțe;
- Sportivii(ele) clasați(e) pe locurile I la categoria seniori vor primi tricouri de
campioni.
6. CONDIȚII ADMINISTRATIV FINANCIARE
- Cheltuielile de organizare revin Federației Române de Gimnastică, aceasta
asigurând transportul, cazarea, masa și baremurile respective pentru arbitrii și oficialii
invitați de către aceasta;
- Cheltuielile de participare ale sportivilor, antrenorilor și ale altor tehnicieni vor fi
suportate de fiecare club sau asociație sportivă participantă;
- Federația Română de Gimnastică va comunica în timp util programul competiției
cluburilor și asociaților sportive care s-au înscris la competiție.
7. ALTE DISPOZIȚII
* Juniorii care au concurat la această competiție au dreptul de a se reîntoarce la
categoriile de clasificare corespunzătoare vârstelor lor;
* Pentru cazurile neprevăzute, se vor aplica prevederile Regulamentul Tehnic al
Federației Internaționale de Gimnastică;
* Campionatul Național Open poate fi organizat separat sau împreună cu
Campionatul Național al Reprezentativelor de Club.

*****
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REGULAMENTUL
CAMPIONATULUI NAȚIONAL AL REPREZENTATIVELOR DE CLUB
MASCULIN ȘI FEMININ
1. SCOPUL
- Desemnarea campionilor României pe echipe reprezentative de club;
- Stimularea și verificarea stadiului de pregătire al celor mai buni gimnaști din cluburi,
precum și a componenților loturilor naționale de seniori și juniori.
2. ORGANIZATORUL COMPETIȚIEI
Campionatul Național al Reprezentativelor de Club este organizat de către Federația
Română de Gimnastică, în colaborare cu Asociațiile Județene de Gimnastică și a Municipiul
București pe ramură de sport și cluburile/structurile sportive afiliate din localitatea de
desfășurare a evenimentului.
3. PARTICIPANȚI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
- Campionatul Național pe echipe al Reprezentativelor de Club este deschis atât
pentru seniori cât și pentru juniori II și I (pentru feminin numai juniori I), vârsta minimă de
participare fiind de 15 ani la masculin și 13 ani la feminin. Arbitrajul se va face în
conformitate cu prevederile Codul de Punctaj FIG în vigoare (pentru seniori);
- Structurile sportive au dreptul de a înscrie în competiție un singur sportiv(ă) cu
naționalitate străină/aparat;
- La Campionatul Național al Reprezentativelor de Club pot fi înscrise și două echipe
aparținând aceluiași club. Structurile sportive din aceiași localitate care încheie protocoale
de colaborare între ele, pot constitui echipe comune pentru participarea la această
competiție. Participarea comună se referă strict la competiția pe echipe;
- Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza medicală la zi;
- Termenul de înscriere definitivă este de 45 de zile înainte de data primei zile de
competiție;
- Termenul de înscriere nominală și de plată a taxei de participare, este de 30 de zile
înainte de data primei zile de competiție;
Nerespectarea acestor termene generează sancțiunile prevăzute în Buletinul
Informativ al F.R. Gimnastică.
- Cluburile și Structurile sportive participante au obligația de a nominaliza cel puțin un
arbitru național/internațional. Nerespectarea acestei prevederi atrage achitarea taxei
suplimentare prevăzută în Buletinul Informativ al F.R. Gimnastică.
4. PROGRAMUL TEHNIC
Se va organiza:
Concurs calificativ, care cuprinde :
- Concurs pe echipe reprezentative de club, la care participanții vor fi arbitrați în
conformitate cu prevederile Codului de Punctaj FIG în vigoare (pentru seniori);
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Echipa va fi formată din 5 gimnaști(e), concurând 4 și contând cele mai bune 3 note la
fiecare aparat.
5. CLASAMENTE, TITLURI, PREMII
- Se va întocmi un clasament pe echipe, prin adiționarea celor mai bune 3 note la
fiecare aparat. Pe baza clasamentului se va decerna titlul de campioană a României pe
echipe reprezentative de club, separat masculin și feminin;
Se vor acorda următoarele premii:
- pe echipe, o cupă pentru locul I, plachete pentru locurile II și III, medalii de aur,
argint și bronz pentru componenții(ele) acestora și diplome pentru echipele clasate pe
locurile I-VIII.
6. CONDIȚII ADMINISTRATIV FINANCIARE
- Cheltuielile de organizare revin Federației Române de Gimnastică, aceasta
asigurând transportul, cazarea, masa și baremurile respective pentru arbitrii și oficialii
invitați de către aceasta;
- Cheltuielile de participare ale sportivilor, antrenorilor și ale altor tehnicieni vor fi
suportate de fiecare club sau asociație sportivă participantă;
- Federația Română de Gimnastică va comunica în timp util programul competiției
cluburilor și asociaților sportive care s-au înscris la competiție.
7. ALTE DISPOZIȚII
- Federația Română de Gimnastică își rezervă dreptul de a accepta gimnaști(e) cu
dispensă de vârstă, sub rezerva cererii efectuate de cluburile sau asociațiile respective,
odată cu înscrierea la competiție. Dispensa se referă la o diferență de vârstă de maximum 1
an (sub vârsta minimă) și se acordă o singură dată/per echipă.
* Juniorii care au concurat la această competiție au dreptul de a se reîntoarce la
categoriile de clasificare corespunzătoare vârstelor lor;
* Pentru cazurile neprevăzute, se vor aplica prevederile Regulamentul Tehnic al
Federației Internaționale de Gimnastică;
* Campionatul Național al Reprezentativelor de Club poate fi organizat separat sau
împreună cu Campionatul Național Individual Open.
*****
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REGULAMENTUL
CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE GIMNASTICA AEROBICA
2022
1. SCOPUL
1.1 Desemnarea campionilor la toate probele si categoriile de concurs;
Verificarea stadiului de pregătire a sportivilor si selecția pentru loturile naționale de seniori
si juniori;
1.2 Promovarea la categoriile superioare de clasificare.
2. ORGANIZATORUL COMPETIȚIEI
2.1 Campionatul National de Gimnastica Aerobica este organizat de către Federația
Română de Gimnastică, în colaborare cu Asociațiile Județene de Gimnastică și a
Municipiului București pe ramura de sport, cluburile/structurile sportive afiliate
din localitatea de desfășurare a evenimentului.
3. PARTICIPANȚI SI CONDIȚII DE PARTICIPARE
3.1 La Campionatul National de Gimnastica Aerobica pot participa sportivi la toate
categoriile de clasificare;
3.2 Vârsta minima de participare este de 9 ani;
3.3 Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza medicala la
zi, viza anuala și dovada plata taxe de participare.
3.4 Plata taxei pentru participarea la competiții se va efectua la data termenului de
inscriere nominala - respectiv cu minim 30 de zile inainte de inceperea competitiei;
3.5 La Campionatul National de Gimnastica Aerobica este obligatorie înscrierea si
participare cu 1(un) arbitru/ structura sportiva afiliata.
3.5.1 Pentru structurile sportive noi afiliate, obligativitatea prezentării unui arbitru nu
se aplica la Campionatul National de Gimnastică Aerobica.
3.6 Structurile sportive din aceiași localitate pot încheia protocoale de colaborare
între ele, acestea pot constitui probe pe echipaje (MP, TR, GR) comune pentru participarea
la această competiție.
3.7 Federația Română de Gimnastică își rezervă dreptul de a accepta gimnaști/e cu
dispensă de vârstă, sub rezerva cererii efectuate de cluburile sau asociațiile respective,
odată cu înscrierea la competiție. Dispensa se referă la o diferență de vârstă de maximum 1
an (sub vârsta minimă) și se poate acorda o dată pentru probele de Perechi si/sau Trio si de
două ori pentru proba de Grup la categoria a III-a. Se pot admit derogări de vârstă cu +/- 1
an pentru maximum 2 sportivi în proba- aerobic dance.
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3.8 Sportivii componenți ai loturilor naționale de junior și seniori care se pregătesc în
probe combinate (MP, TR, GR, AD) in vederea reprezentării la competițiile oficiale
internaționale, pot participa in cadrul Campionatului National la proba/ele în cauza
urmând ca punctajul sa fie raportat în funcție de componenta echipajului.
3.9 Conform regulamentului tehnic FIG și EG un sportiv nu poate concura în mai mult
de 3 probe.
4. PROGRAMUL TEHNIC
- Se va concura la următoarele categorii si probe, in conformitate cu prevederile programei
de clasificare:
Categorii
Probe
Categoria a III-a (9-11 ani)

Categoria a II-a (11-14 ani)

Categoria I-a (14 -17 ani)

Categoria Seniori (peste 17ani – pe
plan national)
18 ani – concursuri internaționale

Individual feminin
Individual masculin
Perechi
Trio
Grup
Individual feminin
Individual masculin
Perechi
Trio
Grup
Aerobic Dance ( 6-8 sportivi)
Individual feminin
Individual masculin
Perechi mixt
Trio
Grup
Aerobic Dance (6-8 sportivi)
Individual feminin
Individual masculin
Perechi mixt
Trio
Grup
Aerobic Dance (6-8 sportivi)

CALIFICARI:
Inscrierea se poate face fara limita numarului de probe, cu conditia de a plati taxa de
participare.
Concursul de calificari va fi doar pentru categoriile si probele la care exista inscrisi un numar
mai mare de 9 participanti,echipaje/proba. In cazul in care numarul este mai mic de 9,
decernarea premiilor se va face conform rezultatelor obtinute in calificari.
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In caz de egalitate, se va aplica regulamentul de departajare al Federației Internationale de
Gimnastica.
Tragerea la sorti va avea loc la sediul Federației Romande Gimnastica la 2 saptamani dupa
inchiderea inscrierii nominale.
Dupa publicarea tragerii la sorti va exista posibilitatea modificarii pozitiei gimnastilor in
termen de 3 zile utilizand formularul special destinat modificarii pozitiei.
FINALE:
Primii 8 clasati din calificari, la fiecare categorie de varsta si proba vor participa in finale.
In caz de egalitate, se va aplica regulamentul de departajare al Federației Internationale de
Gimnastica.
5. CLASAMENTE, TITLURI, PREMII
5.1 Se va întocmi un clasament la fiecare categorie si proba de concurs. Pe baza
clasamentului se va decerna titlul de campion(a) al României;
5.2 Se va întocmi un clasament pe cluburi, prin însumarea următoarelor criterii:
a) locurile obținute in clasamentul pe probe si categorii din calificari, după cum
urmează:
o locul 1 = 8 puncte;
o locul 2 = 7 puncte;
o locul 3 = 6 puncte;
o locul 4 = 5 puncte;
o locul 5 = 4 puncte;
o locul 6 = 3 puncte;
o locul 7 = 2 puncte;
o locul 8 = 1 punct.
b) număr de sportivi înscriși in concurs/ 2 (punctează 50%);
c) număr de probe prezentate in concurs/ 2 (punctează 50%);
5.3 Se vor acorda următoarele premii:
 Pe probe la fiecare categorie: se vor acorda pentru locurile I, II si III medalii de
aur, argint si bronz, precum si diplome pentru locurile I-VIII. Sportivii(ele)
clasați(e) pe locurile I la probele categoriei seniori vor primi tricouri de
campioni.
 Pe cluburi: se vor acorda cupe pentru locurile I, II si III și diplome pentru
locurile I-VIII.
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 Se vor acorda diplome de participare tuturor participantiolor înscriși în
concurs.
6. CONDITII ADMINISTRATIV FINANCIARE
6.1 Cheltuielile de organizare revin Federației Romană de Gimnastică, aceasta
asigurând transportul, cazarea, masa și baremurile respective pentru arbitrii și oficialii
invitați de către aceasta;
6.2 Cheltuielile de participare ale sportivilor, antrenorilor si altor tehnicieni vor fi
suportate de fiecare club sau asociație sportivă participantă;
6.3 Sosirea si plecarea participanților vor fi anunțate din timp de Federația Română
de Gimnastică, prin programul de concurs trimis la cluburile și asociațiile sportive care s-au
înscris la competiție.
7. TERMENE DE ÎNSCRIERE
7.1 Înscrierea definitiva se va face cu 45 de zile înainte de data desfășurării
competiției.
7.2 Înscrierea nominala se va face cu 30 de zile înainte de data desfășurării
competiției.
7.3 Nerespectarea acestor termen atrage achitarea taxei suplimentare prevăzute în
Buletinului Informativ 2022 al FRG, Capitolul TAXE, COTIZATII, TERMENE DE PLATA - 2022
respectiv :
 Înscrierea definitiva la competiții după depășirea termenului prevăzut de
regulament, respectiv 45 zile înainte de desfășurarea competiției - 500 lei;
 Înscrierea nominală la competiții după depășirea termenului prevăzut de
regulament, respectiv 30 zile înainte de desfășurarea competiției - 500 lei;
 Participare la competiții fără arbitru - 500 lei.
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REGULAMENTUL
CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE GIMNASTICĂ ACROBATICĂ

1.

SCOPUL

1.1Desemnarea campionilor la toate probele și categoriile de concurs.
1.2Verificarea stadiului de pregătire al sportivilor și selecția pentru loturile naționale de
seniori și juniori;

2.

ORGANIZATORUL COMPETIȚIEI

2.1Campionatului Național de Gimnastică Acrobatică este organizat de către Federația
Română de Gimnastică, în colaborare cu Asociațiile Județene de Gimnastică și a
Municipiului București pe ramură de sport, cluburile/structurile sportive afiliate din
localitatea de desfășurare a evenimentului.

3.

TERMENE ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.1La prima ediție a Campionatul National de Gimnastică Acrobatică pot participa
sportivi juniori și seniori la toate categoriile de clasificare.
3.2Vârsta minimă de participare este de 9 ani.
3.3Până la reglarea sistemului competitional structurile sportive din aceași localitate pot
încheia protocoale de colaborare între ele, acestea putând constitui echipaje comune
pe probe (Perechi Feminin – PF, Perechi Masculin – PM, Perechi mixte – PMx, Grup
Feminin – GF, Grup Masculin – GM) .
3.4Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza medicală la zi,
viza anuală și dovada taxei de participare prevăzută.
3.5Federația Română de Gimnastică își rezervă dreptul de a accepta gimnaști/gimnaste
cu dispensă de vârstă, sub rezerva cererii efectuate de cluburile sau asociațiile
respective, odată cu inscrierea la competiție. Dispensa se referă la o diferență de
vârstă de maxim un an (sub vârsta minimă).
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3.6 Sportivii componenți ai loturilor nationale de juniori și seniori care se pregătesc în
probe combinate în vederea reprezentării la competițiile oficiale internaționale, pot
participa în cadrul Campionatului Național la proba în cauză, urmând ca punctajul să
fie raportat în funcție de componența echipajului.
3.7Perechile/Grupurile participante vor realiza în cadrul categoriilor de vârstă exercitii
dinamice, de echilibru și combinate, conform programei de clasificare.
3.8 În conformitate cu regulamentul tehnic FIG si European Gymnastics, și în competițiile
naționale de gimnastică acrobatică un sportiv nu poate concura în mai mult de 1
probă.
3.9 Termenul de înscriere provizorie este de 45 de zile înainte de data primei zile de
competiție.
3.10

Termenul de înscriere nominală este de 30 de zile înainte de data primei zile

de competiție.
3.11

Plata taxei pentru participarea la competiții se va efectua până la data

termenului de înscriere nominală - respectiv cu minim 30 de zile inainte de inceperea
competitiei.
3.12

Plata taxei pentru participarea la competiții se va efectua la data termenului

de inscriere nominala - respectiv cu minim 30 de zile inainte de inceperea competitiei.
3.13 Structurile sportive participante au obligaţia de a nominaliza cel puţin un arbitru
naţional/internaţional. Nerespectarea acestei prevederi atrage achitarea taxei
suplimentare prevăzute ȋn Buletinul Informativ.
3.13.1 Pentru Structurile sportive nou afiliate, obligativitatea prezentării unui arbitru nu
se aplică în primul an de participare la Campionatul Național de Gimnastică
Acrobatică.
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4.

PROGRAMUL TEHNIC
- Se va concura la următoarele categorii și probe, în conformitate cu prevederile
programei de clasificare:
Categorii
Categoria a III-a (9-11 / 14-16 ani)
N1- 9-14 ani
N2 – 10-15 ani
N3 – 11-16 ani

Categoria a II-a ( 12-18 ani)

Categoria a I – a (13-19 ani)

Seniori (peste 15 ani)

5.

Probe
Individual
Perechi Feminin
Perechi Masculin
Perechi Mixte
Grup Feminin
Grup Masculin
Perechi Feminin
Perechi Masculin
Perechi Mixte
Grup Feminin
Grup Masculin
Perechi Feminin
Perechi Masculin
Perechi Mixte
Grup Feminin
Grup Masculin
Perechi Feminin
Perechi Masculin
Perechi Mixte
Grup Feminin
Grup Masculin

CLASAMENTE, TITLURI, PREMII

5.1Se va întocmi un clasament la fiecare categorie și probă de concurs. Pe baza
clasamentului se va decerna titlul de campioni ai României;
5.2Se va întocmi un clasament pe echipe pentru cluburile care participă în 3 probe,
dintre care minim o pereche și minim un grup;
5.3Se va întocmi un clasament pe cluburi, prin însumarea următoarelor criterii:
a) Locurile obținute în clasamentul pe probe și categorii, dupa cum urmează:
 Locul I = 8 puncte
 Locul II = 7 puncte
 Locul III = 6 puncte
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 Locul IV = 5 puncte
 Locul V = 4 puncte
 Locul VI = 3 puncte
 Locul VII = 2 puncte
 Locul VIII = 1 punct
b) Număr de sportivi înscriși în concurs/2 (punctează 50%)
c) Număr de probe prezentate în concurs/2 (punctează 50%)
5.4Se vor acorda următoarele premii:
 Pe probe si tipuri de exercitii:
a. Dinamic
b. De echilibru
c. Combinat
La fiecare categorie, conform programei de clasificare, se vor acorda locurile I,
II și III, medalii de aur, argint și bronz, precum și diplome pentru locurile I-VIII.
 Sportivii clasați pe locurile I la probele categoriei de seniori vor primi tricouri
de campioni.
 Pentru clasamentul pe echipe: Se vor acorda cupe pentru locurile I, plachete
pentru locurile II, III precum și diplome pentru locurile I-VIII.
 Pentru clasamentul pe cluburi: Se vor acorda cupe pentru locurile I, II și III și
diplome pentru locurile I-VIII.
 Se vor acorda diplome de participare tuturor participantilor la competiție:
sportivi, antrenori, arbitri.

6. CONDIȚII ADMINISTRATIV FINANCIARE
6.1 Cheltuielile de organizare revin Federației Române de Gimnastică, aceasta asigurând
transportul, cazarea, masa și baremurile respective pentru arbitrii și oficialii invitați de către
aceasta.
6.2 Cheltuielile de participare ale sportivilor, antrenorilor și ale altor tehnicieni vor fi
suportate de fiecare club sau asociație sportivă participantă.
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6.3. Federația Română de Gimnastică va comunica, în conformitate cu angajamentul
competițional, programul competiției cluburilor și asociaților sportive care s-au înscris la
competiție.

7. TERMENE DE ÎNSCRIERE
7.1 Înscrierea definitiva se fa face cu 45 de zile înainte de data desfășurării competiției.
7.2 Înscrierea nominala se va face cu 30 de zile înainte de data desfășurării competiției.
7.3 Nerespectarea acestor termeneatrage achitarea taxei suplimentare prevăzute în
Buletinului Informativ 2022 al FRG, Capitolul TAXE, COTIZATII, TERMENE DE PLATA - 2022
respectiv :
 Înscrierea definitiva la competiții după depășirea termenului prevăzut de
regulament, respectiv 45 zile înainte de desfășurarea competiției - 500 lei;
 Înscrierea nominală la competiții după depășirea termenului prevăzut de
regulament, respectiv 30 zile înainte de desfășurarea competiției - 500 lei;
 Participare la competiții fără arbitru - 500 lei.

8. ALTE DISPOZIȚII

*

Pentru cazurile neprevăzute, se vor aplica prevederile Regulamentul Tehnic al

Federației Internaționale de Gimnastică.

*****
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REGULAMENTUL
FESTIVALULUI NAȚIONAL DE GIMNASTICĂ PENTRU TOȚI

1.

SCOPUL

1.1Încurajarea muncii în echipă, fair-play-ului și solidarității ;
1.2Încurajarea participării pe viață la evenimentele destinate gimnasticii pentru toți;
1.3Recompensarea participării și a excelenței demonstrate;
1.4Dezvoltarea participanților din toate punctele de vedere (social, fizic, psihic, etc.)
1.5Identificarea participanților pentru World Gymnaestrada/competitii internationale

2.

ORGANIZATORUL COMPETIȚIEI

2.1Festivalul Național de Gimnastică pentru Toți este organizat de către Federația
Română de Gimnastică, în colaborare cu Asociațiile Județene de Gimnastică și a
Municipiului București pe ramură de sport, cluburile/structurile sportive afiliate din
localitatea de desfășurare a evenimentului.

3.

TERMENE ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.1La Festivalul National de Gimnastică pentru Toți pot participa sportivi la toate
categoriile de vârstă;
3.2Vârsta minimă de participare este de 7 ani;
3.3Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza medicală la zi
și viza anuală/ avizul medical „apt pentru sport” (pentru participanții din cluburile
care nu sunt afiliate FRG) și dovada taxei de participare prevăzută.
3.4 Arbitrajul se va realiza conform Manualului de Gimnastică pentru Toți FIG.
3.5Termenul de înscriere provizorie este de 45 de zile înainte de data primei zile de
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competiție.
3.6 Termenul de înscriere nominală este de 30 de zile înainte de data primei zile de
competiție.
3.7 Plata taxei pentru participarea la competiții se va efectua până la data termenului
de înscriere nominală - respectiv cu minim 30 de zile inainte de inceperea
competitiei.

4.

PROGRAMUL TEHNIC
Festivalul cuprinde:

a) Grupuri foarte mici (mai puțin de 10 participanți)
b) Grupuri mici (10-25 participanți)
c) Grupuri medii (25-50 participanti)
d) Grupuri mari (50-100 participanti)
e) Grupuri foarte mari (peste 100 participanti)
În funcție de participanții la festival, se pot păstra probele de mai sus, iar în cazul în
care nu sunt minim 8 grupuri participante/fiecare probă și categorie, acestea se vor
comasa. (Ex: grupuri medii+grupuri mari+grupuri foarte mari).

5.

CLASAMENTE, TITLURI, PREMII

5.1Se va întocmi un clasament la fiecare probă de concurs. Pe baza clasamentului se va
decerna titlul de campioni ai României;
5.2Se va întocmi un clasament pe cluburi, prin însumarea următoarelor criterii:
a) Locurile obținute în clasamentul pe probe și categorii, dupa cum urmează:
 Locul I = 3 puncte
 Locul II = 2 puncte
 Locul III = 1 puncte
b) Număr de sportivi înscriși în concurs/2 (punctează 50%)
c) Număr de probe prezentate în concurs/2 (punctează 50%)
5.3Se vor acorda următoarele premii:
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 Pentru clasamentul pe probe conform cerințelor din programa de clasificare:
Se vor acorda pentru locurile I, II și III, cupa pentru fiecare loc, precum și
diplome pentru locurile I-III.
 Pentru clasamentul pe fiecare probă se vor acorda medalii astfel:
- 20% din participanti diplomă de aur în functie de clasament;
- 50% din participanti diplome de argint în funcție de clasament;
- 30% din participanti diplome de bronz în funcție de clasament.
 Pentru clasamenrul pe cluburi: Se vor acorda cupe pentru locurile I, plachete
pentru locurile II, III precum și diplome pentru locurile I-III.
 Se vor acorda diplome de participare tuturor participantilor din competiție:
sportivi, antrenori, arbitri.
6.

CONDIȚII ADMINISTRATIV FINANCIARE

6.1 Cheltuielile de organizare revin Federației Române de Gimnastică, aceasta asigurând
transportul, cazarea, masa și baremurile respective pentru arbitrii și oficialii invitați de către
aceasta.
6.2 Cheltuielile de participare ale sportivilor, antrenorilor și ale altor tehnicieni vor fi
suportate de fiecare club sau asociație sportivă participantă.
6.3 Federația Română de Gimnastică va comunica în timp util programul competiției
cluburilor și asociaților sportive care s-au înscris la competiție.

7.

*

ALTE DISPOZIȚII

Pentru cazurile neprevăzute, se vor aplica prevederile Regulamentului Tehnic al

Federației Internaționale de Gimnastică.
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