
Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern
organizează:

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ÎNOT – MASTERS
ediția IX – 08-09.06.2019

PARTENERI: Clubul sportiv de înot Reșita 07
Primăria Reșita
D.J.T.S. Caras Severin
Comisia Națională Masters

LOC DE DESFĂȘURARE:
Bazinul Olimpic Reșița, Complex Municipal de sport și sănătate „Ioan Schuster”. 

PARTICIPANȚI: sunt invitați sa participe toți doritorii de mișcare legitimați la cluburile afiliate născuți în
anul 1994 sau mai mari.  Toți participanții  vor completa o declarație pe propria răspundere prin care își
asuma riscuri potențiale cauzate de participarea la o competiție sportivă. 

CONDIȚII TEHNICE: concursul se desfășoară după sistemul seriilor contra cronometru.

CRONOMETRAJ/ARBITRAJ: cronometrajul  va fi  electronic.  Cluburile  participante  sunt  solicitate  sa
asigure cel puțin cate o poziție de arbitru. Persoana/persoanele desemnate pentru funcția de arbitru trebuie sa
fie prezente la secretariatul competiției  cu o ora înainte de începerea competiției.  Cluburile care nu vor
asigura cel puțin un post de arbitru nu vor fi primite în competiție. În cazul în care numărul de arbitrii este
suficient, arbitrul general poate decide participarea unui club ce nu îndeplinește aceasta condiție. 

CLASAMENT: conform categoriilor de vârsta FINA. 

TITLURI ȘI PREMII: câștigătorii individuali și echipele de ștafetă clasate pe primele trei locuri vor primi
titlul de CAMPION NAȚIONAL pentru locul I, iar pentru locul II și III diplome și medalii.

PROBELE CONCURSULUI: 50m fluture,  100m fluture,  200m fluture,  50m spate, 100m spate,  200m
spate, 50m bras, 100m bras, 200m bras, 50m liber, 100m liber, 200m liber, 400m liber, 800 m liber, 200m
mixt, ștafeta 4x50m liber masc, fem, combinat (2masc, 2fem), ștafeta 4x50m mixt masc, fem, combinat
(2masc, 2fem) 

Numărul maxim de probe la care un sportiv poate participa într-o reuniune este de 2 probe individuale și 2
ștafete sau 3 probe individuale.

ÎNSCRIERI: înscrierile se vor face pe formular centralizator tip FRNPM. Înscrierile pot fi trimise pe fax:
0213249235 sau e-mail: frnpm@swimming.ro. Data limita pentru înscrieri: 30.05.2019.

TAXA DE PARTICIPARE: 50  lei/concurent  se  achita  în  contul  FRNPM sau cu  numerar  în  data  de
08.06.17 intre orele 9-10 sau intre 12-13, la bazinul de înot. Sportivii pensionari vor avea reducere 50% la
taxa de participare.
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PROGRAMUL CONCURSULUI:

R-I. Sâmbătă 08.06.2017
ora 10

R-II. Sâmbătă 08.06.2017
ora 14.00

R-III. Duminică 09.06
ora 10.00

1. 800 m liber feminin  7. 200 m liber masculin 22. 200 m bras feminin

2. 800 m liber masculin  8. 200 m liber feminin 23. 200 m bras masculin

3. 200 m fluture feminin  9. 50 m fluture masculin 24. 50 m liber feminin

4. 200 m fluture masculin 10. 50 m fluture feminin 25. 50 m liber masculin

5. 200 m spate feminin 11. 100 m spate masculin 26. 100 m fluture feminin

6. 200 m spate masculin 12. 100 m spate feminin 27. 100 m fluture masculin

13. 50 m bras masculin 28. 50 m spate feminin

14. 50 m bras feminin 29. 50 m spate masculin

15. 100 m liber masculin 30. 100 m bras feminin

16. 100 m liber feminin 31. 100 m bras masculin

17. 200 m mixt masculin 32. 400 m liber feminin

18. 200 m mixt feminin 33. 400 m liber masculin

19. 4x50 m liber masculin 34. 4x50 m mixt feminin

20. 4x50 m liber feminin 35. 4x50 m mixt masculin

21. 4x50 m liber mixt(2B+2F) 36. 4x50 m mixt mixt( 2B+2F)

CONTACT:
 Înscrieri/informații: frnpm@swimming.ro

CATEGORII DE VÂRSTA

INDIVIDUAL ȘTAFETE

Grupa Vârsta
Ani de
naștere

Grupa Vârsta
Ani de
naștere

Grupa Vârsta echipei

I 25-29 ani 1990-1994 VIII 60-64 ani 1955-1959 I 100-119 ani
II 30-34 ani 1985-1989 IX 65-69 ani 1950-1954 II 120-159 ani
III 35-39 ani 1980-1984 X 70-74 ani 1945-1949 III 160-199 ani
IV 40-44 ani 1975-1979 XI 75-79 ani 1940-1944 IV 200-239 ani
V 45-49 ani 1970-1974 XII 80-84 ani 1935-1939 V 240-279 ani
VI 50-54 ani 1965-1969 XIII Peste 85 ani 1934- VI Peste 280 ani
VII 55-59 ani 1960-1964      
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