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REGULAMENTUL
CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE GIMNASTICĂ ACROBATICĂ

1.

SCOPUL

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

2.

ORGANIZATORUL COMPETIȚIEI

2.1 Campionatului 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

3.1 La prima ediție a Campionatul National de Gimnastică Acrobatică pot participa sportivi juniori
și seniori la toate categoriile de clasificare.
3.2 Vârsta minimă de participare este de 9 ani.
3.3 Până 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) .
3.4 Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza medicală la zi, viza
anuală și dovada taxei de participare prevăzută.
3.5 Federația 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).
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.
3.7 Perechile/Grupurile participante vor realiza în cadrul categoriilor de vârstă exercitii dinamice,
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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.
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)

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
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5.

CLASAMENTE, TITLURI, PREMII

5.1 Se va întocmi un clasament la fiecare categorie și probă de concurs. Pe baza clasamentului se
va decerna titlul de campioni ai României;
5.2 Se va întocmi un clasament pe echipe pentru cluburile care participă în 3 probe, dintre care
minim o pereche și minim un grup;
5.3 Se 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

•

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%)
5.4 Se 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.
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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 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

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

2.

ORGANIZATORUL COMPETIȚIEI

2.1 Festivalul 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

3.1 La Festivalul National de Gimnastică pentru Toți pot participa sportivi la toate categoriile de
vârstă;
3.2 Vârsta minimă de participare este de 7 ani;
3.3 Participanții 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.
3.5 Termenul de înscriere provizorie este de 45 de zile înainte de data primei zile de 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.
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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

5.1 Se va întocmi un clasament la fiecare probă de concurs. Pe baza clasamentului se va decerna
titlul de campioni ai României;
5.2 Se 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%)
5.3 Se vor acorda următoarele premii:
➢ 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.
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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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