
REGULAMENTUL 
CUPA ROMÂNIEI 2022 

 
1. SCOPUL 

 -  Desemnarea echipei mixte castigatoare a Cupei României; 
 - Promovarea celor mai valorosi sportivi (seniori si Juniori) din cadrul tuturor disciplinelor 
FRG. 
 2. ORGANIZATORUL COMPETIȚIEI 

 Cupa Romaniei este organizată de către Federația Română de Gimnastică, în colaborare 
cu Autoritațile locale, structurile sportive locale si structurile sportive  afiliate. 

 3. PARTICIPANȚI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE 

 - Cupa Romaniei este o competiție pe echipe cu format mixt, care va reuni campionii 
Romaniei si sportivii cu cele mai bune rezultate nationale si internationale in anul respectiv, pe 
bază de invitație din partea Federației Române de Gimnastică pentru disciplinele cu activitate 
competitionala national si internationala, in anul curent. 

- Vârsta minimă de participare este de 15 ani la masculin și 13 ani la feminin.  
 - Participanții vor prezenta spre validare carnetele de legitimare cu viza medicală la zi. 
 - Termenul de confirmare a invitației de participare este de cel puțin 20 de zile înainte de 
data primei zile de competiție.  
 
 4. PROGRAMUL TEHNIC 

 Concurs pe echipe mixte poate cuprinde urmatoarea componenta, in functie de nivelul 
de dezvoltare al diciplinelor : 

- Se vor invita intre 6 si 8 sportivi la probele individual si intre 6-si 8 probe, la disciplinele 
unde exista probe pe echipaje. 

Componența echipelor va fi trasă la sorți. Exemplu de componența a unei echipe mixte: 
• 1 sportiv – gimnastica artistica feminina (GAF) 
• 1 sportiv – gimnastica artistica masculina (GAM) 
• 1 sportiv – Parkour (PK) 
• 1 sportiv – Trampoline (TRA) 
• 1 proba – gimnastica aerobica (AER) 
• 1 proba – gimnastica acrobatica (ACRO) 

In fiecare an competitional aparatele si probele de concurs vor fi stabilite în prealabil de catre 
departamentele tehnice ale FRG. 
La Gimnastica Artistica Feminin si Masculin fiecare sportiv  (component al echipei) are dreptul sa 
aleaga 2 aparate la care va concura si al caror punctaj intra in clasamentul echipelor. 
La celelalte discipline va intra in clasamentul echipei o singura proba de concurs.  



 
 5. CLASAMENTE, TITLURI, PREMII 

 - Se va întocmi un clasament pe echipe mixte pe baza notelor obținute. Punctajele 
obținute de fiecare component vor fi cumulate urmând ca echipa cu punctajul cel mai mare să 
fie desemnată câștigătoarea Cupei României 
Exemplu de clacul. 
Echipa 1 : GAF – primul aparat sol – 12.800 + GAF  al 2-lea aparat  barna 13,45 = 16,25 
 + GAM– primul aparat sol – 13.500 + GAF  al 2-lea aparat  inele 13,60 = 17,10 
 +  AER – proba perechi – 19,500 
 Tota echipa 1:  52,85 pct. 

Se vor acorda următoarele premii: 
 - la echipe mixte  pentru locul I, echipei câștigătoare i se va decerna trofeul CUPA 
ROMÂNIEI, iar pentru fiecare membru al echipei se vor decerna replici în miniatură. 

- la echipe mixte  pentru locurile I, II și III, echipelor li se vor acorda medalii de aur, argint 
și bronz, precum și diplome pentru locurile I-VIII; 

 - Se vor acorda diplome de participare pentru toti participantii. 
 
 6. CONDIȚII ADMINISTRATIV FINANCIARE 

 - Cheltuielile privind organizarea si derularea Cupei Romaniei revin organizatorilor ( FRG 
avand o contribuție de minimum 10%); 
 -  Federația Română de Gimnastică va comunica în timp util invitația și programul 
competiției structurilor sportive pentru infomarea sportivilor si tehnicienilor ( antrenori, arbitri, 
secretariat, etc..) participanti in Cupa Romaniei.  
Confirmarea participarii sportivilor, tehnicienilor invitati va fi realizata de structura sportiva 
aferenta/ individual dupa caz,  in termen de 5 zile de la primirea invitatiei. 
 

 

 

***** 


