
Criterii de selecție  

Federatia Romana de Gimnastica 

 

# Lot și/sau 
competiții 

Criterii de selectie  

1 1.1. 
Lot National 
Juniori GAF 
 
 
 
 
 
 

§ Forma spotivă a gimnaștilor  
§ Starea de sănătate a sportivilor  

Rezultatele obtinute la : 
§ Testele fizice  
§ Testele tehnice  
§ Testele de dificultate  
§ Rezultatele obținute în competițiile de verificare 
§ Rezultatele înregistrate în cadrul Campionatelor Naționale, 

pe componentele de dificultate și de execuție  
  

1.2.  
Lot National 
Juniori GAM 
 

§ Forma sportivă a gimnaștilor  
§ Starea de sănatate a sportivilor  
§ Eveniment unic/principal de selectie: Campionatul 

National, 
§ Test Tehnic, In caz de neparticipare obiectiva, analizata de 

grupul de selectie, se va folosii un eveniment secundar:  
§ In caz de viziune de perspectiva, lipsa de conditii, antrenor, 

mutarea parintilor, etc., se poate aplica: selectia nominala 
a DT (1) si AF (1) cu dovezi obiective  

1.3.  
Lot National 
Juniori AER 
 

• Sportivi medaliati si/sau clasati pe locuri 4-6 in competitiile 
internationale oficiale de juniori 

§ Sportivi care au baremurile de la normele de control - testari 
fizice si tehnice cumulat  dupa cum urmeaza: 
§ Minimum 75%  cumulat testări fizice si tehnice – masculin 
§ Minimum 65%  cumulat testări fizice si tehnice – feminin 

§ Punctaj 
o Intre 100% si 90%= 5 pct. 
o Intre  89% si 80%= 4 pct 
o Intre  79% si 70%= 3 pct 
o Intre  69% si 60%= 2 pct 
o Intre  59% si 50%= 1 pct 

1.4.  
Lot National 
Juniori TRA 
 

• Forma sportivă a gimnaștilor  
• Starea de sănatate a sportivilor  
• Testele tehnice pe diferite categorii de vârstă (AG I, II și III) 
• Testele de dificultate pe diferite categorii de vârstă (AG I, II 

și III) 
• Rezultatele înregistrate în cadrul competițiior naționale 
• Selecția nominlă a DT și a AF cu  dovezi obiective 

2 Lot Olimpic  
GAF 
GAM 

§ Forma sportivă a gimnaștilor  
§ Starea de sănatate a sportivilor  
§ Eligibilitatea varstei sportivilor 
§ Rezultatele obtinute in competitii oficiale  
§ Teste tehnice stipulate în planul de pregătire  



§ Atingerea obiectivelor intermediare din planul de pregătire 
si rata de progres 

§ Promovarea celor mai valoroși gimnaști cu perspective de 
creștere a capacităților fizice și tehnice pentru atingerea 
obiectivelor de performanță /finale și medalii la competițiile 
internaționale prevăzute în calendarul Federației 
Internaționale de Gimnastică .(Cupe Mondiale , 
Campionate Europene , Campionate Mondiale , Jocuri 
Olimpice ). 

3 3.1. Lot 
national 
Seniori GAF 

§ Forma sportivă a gimnaștilor  
§ Starea de sănatate a sportivilor  
§ Varsta – 16+ ani 
§ Rezultatele testelor fizice  
§ Rezultatele testelor tehnice  
§ Rezultatele înregistrate în cadrul Campionatelor Naționale, 

pe componentele de dificultate și de execuție  
Selecția se va face în ordinea descrescătoare a procentelor 
obținute și a rezultatelor înregistrate în competițiile anunțate, 
până la completarea numărului de locuri stabilite. În caz de 
egalitate pentru ultimul loc, departajarea se va face conform 
regulamentului FIG, în baza criteriilor:  
- Medie cu cele mai mari 5 note.  
- Medie cu cele mai mari 4 note.  
- Medie cu cele mai mari 3 note.  
- Medie cu cele mai mari 2 note.  
- Medie cu cea mai mare notă.  
- Cel mai mare total de E.  
- Cel mai mare total de D.  

3.2. Lot 
national 
Seniori GAM 

§ Forma sportivă a gimnaștilor  
§ Starea de sănatate a sportivilor  
§ Varsta – 18+ ani 
§ Eveniment unic/principal de selectie: Campionatul 

National, 
§ Test Tehnic, In caz de neparticipare obiectiva, analizata de 

grupul de selectie, se va folosii un eveniment secundar:  
In caz de viziune de perspectiva, lipsa de conditii, antrenor, 
mutarea parintilor, etc., se poate aplica: selectia nominala a 
DT (1) si AF (1) cu dovezi obiective  

3.3. Lot 
national 
Seniori AER 

§ Forma sportivă a gimnaștilor  
§ Starea de sănatate a sportivilor  
§ Varsta – 18+ ani 
§ Sportivi medaliati si/sau clasati pe locuri 4-6 in competitiile 

internationale oficiale de juniori 
§ Sportivi care au baremurile de la normele de control - testari 

fizice si tehnice cumulat  dupa cum urmeaza: 
o Minimum 75%  cumulat testări fizice si tehnice – 

masculin 
o Minimum 65%  cumulat testări fizice si tehnice – 

feminin 
§ Punctaj 

o Intre 100% si 90%= 5 pct. 



o Intre  89% si 80%= 4 pct 
o Intre  79% si 70%= 3 pct 
o Intre  69% si 60%= 2 pct 
o Intre  59% si 50%= 1 pct 

 3.4. Lot 
national 
Seniori PK 

• Forma sportivă a gimnaștilor  
• Starea de sănatate a sportivilor  
• Vârsta – 17+ ani 
• Testele tehnice la proba de speed și freestyle 
• Testele de dificultate la proba de freestyle  
• Rezultatele înregistrate în cadrul competițiilor naționale 
• Selecția nominlă a DT și a AF cu  dovezi obiective 

4 Participare la 
Campionate 
Balcanice 

Forma sportivă a gimnaștilor  
Starea de sănătate a sportivilor  
Rezultatele intermediare stipulate în planul de pregătire 
Rata de progres a gimnastilor 
Perspectiva obținerii unor medalii individuale, pe aparate sau 
probe combinate  . 

5 Participare la 
Campionate 
Europene  

§ Forma sportivă a gimnaștilor; 
§ Starea de sănătate a sportivilor; 
§ Rezultatele obținute în urma verificarilor stipulate în planul 

de pregătire; 
§ Perspectiva obținerii unor finale/medalii  în cadrul 

competiției; 

§ Promovarea celor mai valorosi gimnaști în vederea realizării 
obiectivelor.  

 
6 Participare la 

Campionate 
Mondiale 

§ Forma sportivă a gimnaștilor; 
§ Starea de sănătate a sportivilor; 
§ Rezultatele obținute în urma verificarilor din planul de 

pregătire;  
§ Perspectiva obținerii unor finale/medalii  în cadrul 

competiției; 
§ Promovarea celor mai valorosi gimnaști în vederea realizării 

obiectivelor.  
 
 

7 Participare la 
alte 
competiții 
internațional
e oficiale 

§ Forma sportivă a gimnaștilor  
§ Starea de sănatate a sportivilor  
§ Rata de progres 
 
 

 


