CERINTE (MINIMALE) OBLIGATORII
in vederea evaluarii ofertelor si atribuirii in organizare a unor competitii
din Calendarul Competitional Central intern si international
pe anul 2014

I.

Pentru competitiile ce se desfasoara pe sosea (maraton,
semimaraton, mars- 10km, 20km, 50km)

1. Traseul pentru concurs:
- sa fie amplasat in localitate, pe o sosea cu imbracaminte asfaltica
dreapta, fara denivelari sau gropi;
- circuitul (bucla) dus-intors sa corespunda cerintelor regulamentare,
respectiv:
 pentru maraton si semimaraton – circuitul poate fi de
5km+5m sau mai mare, dar sa nu fie mai mic de
4km+4m;
230-10(a))
 pentru probele de mars (Regula IAAF
circuitul nu va fi mai scurt de 2km si nici mai mare de
2.5km;
 pantele de pe traseu sa nu depaseasca 1/1000m in plan
longitudinal (Regula IAAF 240-3(Nota IV));
 masuratoarea oficiala pentru definitivarea traseului se va
face de catre delegatul oficial al Federatiei Romane de
Atletism dupa aprobarea solicitarii ;
 asigurarea conditiilor de securitate totala a traseului pe
tot parcursul, respectiv restrictionarea totala a circulatiei
si pietonale pe traseu, precum si pe drumurile laterale
inspre traseu;
 locul pentru START-SOSIRE sa fie de 8-10m;
 sa fie asigurate integral materialele necesare pentru
amenajarea traseului
(raportate la lungimea buclei) –
jaloane, banda, benere START si SOSIRE, mese, scaune
etc.;
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 obtinerea aprobarilor prin PROTOCOLUL aprobat de
primarie prin comisia speciala constituita, care aproba
toate manifestarile ce se organizeaza pe strada;
 adresa de solicitare va fi insotita si de SCHITA
TRASEULUI pe care se marcheaza: startul, sosire, loc
premiere etc..
2. Pentru arbitraj
 asigurarea JURIULUI DE CONCURS si a baremurilor
pentru un numar de arbitri oficiali corespunzator lungimii
traseului si a cerintelor regulamentare; in adresa de
solicitare ne va fi prezentata si lista nominala a acestor
arbitri.
3. Pentru secratariatul de concurs
 asigurarea spatiilor de lucru pentru VALIDARI si
SEDINTA TEHNICA in preziua concursului;
 asigurarea si amenajarea spatiului de lucru la locul de
concurs, precum si posibilitatea conectarii la sursa de
curent – 220V pentru aparatura, umbrele, corturi s.a.;
 asigurarea de materiale consumabile necesare activitatii
secretariatului
4. Asigurarea ASISTENTEI MEDICALE in preziua si pe
desfasurarii concursului, precum si autosalvare ARTI.

timpul

5. Asigurarea sonorizarii la locul de concurs – statie amplificare.
6. Asigurarea si amenajarea locului pentru FESTIVITATEA DE
PREMIERE in apropierea SOSIRII (podium, drapele tricolor,
stative, amplificare corturi)
7. Preluarea cheltuielilor de transport, cazare si masa timp de 3
zile si baremurilor de arbitraj conform NORMELOR in vigoare,
pentru un numar de 10-14 persoane delegati ai federatiei care
asigura SECRETARIATUL de concurs si coordonarea juriului de
arbitri.
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8. Propuneri privind premierea concurentilor clasati pe primele trei
locuri – individual si pe echipe, in bani sau obiecte, precum si
pentru participanti, altele decat cele oferite de Federatia
Romana de Atletism.
II.

Pentru competitiile de cros si alergare montana

1. Traseul de concurs, atat pentru cros cat pentru alergare
montana, trebuie amplasat pe teren variat, astfel:
- PENTRU CROS
 traseul se amplaseaza in teren deschis sau/si cu arbori,
acoperit daca este posibil si cu iarba, pe care pot fi
obstacole naturale sau amenajate si va fi o bucla
cuprinsa intre 1750m si 2000m cu posibilitati de
adaugare a unei bucle suplimentare mai mici. Bucla
mare se recomanda sa nu aiba panta de urcus mai mare
de 10m in diferitele portiuni de traseu ;
 terenul in zona de START va trebui sa fie cat se poate de
larg pentru a permite sa ia startul un numar mai mare
de concurenti, iar in zona SOSIRII sa se poata amplasa
toate amenajarile (corturi vestiar, cort secretariat, cort
sanitar, cort premiere).
- PENTRU ALERGARE MONTANA
 traseul va fi ales astfel incat sa fie in afara drumurilor
circulate, pe o bucla care in principal sa aiba parti in
urcus, variabile,
conform cerintelor
regulamentare
pentru fiecare distanta de alergare.
2. Pentru arbitraj
 asigurarea JURIULUI DE CONCURS si a baremurilor
pentru un numar de arbitri oficiali corespunzator lungimii
traseului si a cerintelor regulamentare; in adresa de
solicitare ne va fi prezentata si lista nominala a acestor
arbitri.
3. Pentru secratariatul de concurs
 asigurarea spatiilor de lucru pentru
SEDINTA TEHNICA in preziua concursului;

VALIDARI
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 asigurarea si amenajarea spatiului de lucru la locul de
concurs, precum si posibilitatea conectarii la sursa de
curent – 220V pentru aparatura, umbrele, corturi s.a.;
 asigurarea de materiale consumabile necesare activitatii
secretariatului
4. Asigurarea ASISTENTEI MEDICALE in preziua si pe
desfasurarii concursului, precum si autosalvare ARTI.

timpul

5. Asigurarea sonorizarii la locul de concurs – statie amplificare.
6. Asigurarea si amenajarea locului pentru FESTIVITATEA DE
PREMIERE in apropierea SOSIRII (podium, drapele tricolor,
stative, amplificare corturi)
7. Preluarea cheltuielilor de transport, cazare si masa timp de 3
zile si baremurilor de arbitraj conform NORMELOR in vigoare,
pentru un numar de 10-14 persoane delegati ai federatiei care
asigura SECRETARIATUL de concurs si coordonarea juriului de
arbitri.
8. Alte propuneri privind premierea concurentilor clasati pe
primele trei locuri – individual si pe echipe, in bani sau obiecte,
precum si pentru participanti, altele decat cele oferite de
Federatia Romana de Atletism.
III.

Pentru etape finale ale Campionatelor Nationale,
Prix-uri si Campionatele Internationale ale Romaniei

Grand

1.1

Desfasurate in sala
 existenta unei piste circulare de preferinta de 200m si cu
minimum 4 culoare (Regula 213-1 IAAF);
 existenta in interiorul pistei circulare o pista de alergare
in linie dreapta cu minimum 6 culoare (Regula 213-2
IAAF);
 existenta pistei de elan si a gropii din nisip pentru
aterizare pentru probele de saritura in lungime si
triplusalt, precum si posibilitatea amenajarii acestora;
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 existenta pistei de elan si a sectorului de aterizare
pentru saritura cu prajina si saritura in inaltime;
 posibilitatea amenajarii sectorului pentru aruncarea
greutatii;
necesare
 existenta
materialelor
si
a
instalatiilor
organizarii programului complet de probe pentru
concursurile de sala;
 existenta instalatiei de cronometraj electric;
 existenta facilitatilor administrative respectiv, incaperi
pentru vestiare, grupuri sanitare cu dusuri si pentru alte
activitati conexe – cabinet medical, secretariat s.a.
 existenta corpului de arbitri – minim 30 persoane.
1.2

Pentru arbitraj
 asigurarea JURIULUI DE
pentru un numar de
numarului de probe si
adresa de solicitare ne va
a acestor arbitri.

CONCURS si a baremurilor
arbitri oficiali corespunzator
cerintelor regulamentare; in
fi prezentata si lista nominala

1.3

Pentru secratariatul de concurs
 asigurarea spatiilor de lucru pentru VALIDARI si
SEDINTA TEHNICA in preziua concursului;
 asigurarea si amenajarea spatiului de lucru la locul de
concurs, precum si posibilitatea conectarii la sursa de
curent – 220V pentru aparatura, umbrele, corturi s.a.;
 asigurarea de materiale consumabile necesare activitatii
secretariatului

1.4

Asigurarea ASISTENTEI
autosalvare ARTI.

1.5

Asigurarea sonorizarii la locul de concurs – statie amplificare.

1.6

Asigurarea si amenajarea locului pentru FESTIVITATEA DE
PREMIERE in apropierea SOSIRII (podium, drapele tricolor,
stative, amplificare corturi)

MEDICALE

la concurs,

precum
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1.7

Preluarea cheltuielilor de transport, cazare si masa timp de 3
zile si baremurilor de arbitraj conform NORMELOR in vigoare,
pentru un numar de 10-14 persoane delegati ai federatiei
care asigura SECRETARIATUL de concurs si coordonarea
juriului de arbitri.

1.8

Alte propuneri privind premierea concurentilor clasati pe
primele trei locuri – individual si pe echipe, in bani sau
obiecte, precum si pentru participanti, altele decat cele
oferite de Federatia Romana de Atletism.

2.1. Desfasurate in aer liber
 existenta unui stadion cu pista circulara de 400m si
minimum 6 culoare in linie dreapta si pe turnante;
 existenta amenajarilor pentru probele de sarituri si
aruncari;
 existenta materialelor necesare desfasurarii tuturor
probelor prevazute in programul complet al unui concurs
in aer liber;
 existenta facilitatilor administrative vestiare, grupuri
sanitare cu dusuri si alte incaperi;
 existenta cronometrajului electric.
2.2. Pentru arbitraj
 asigurarea JURIULUI DE CONCURS si a baremurilor
pentru un numar de arbitri oficiali corespunzator
cerintelor regulamentare; in adresa de solicitare ne va fi
prezentata si lista nominala a acestor arbitri.
2.3. Pentru secratariatul de concurs
 asigurarea spatiilor de lucru pentru VALIDARI si
SEDINTA TEHNICA in preziua concursului;
 asigurarea si amenajarea spatiului de lucru la locul de
concurs, precum si posibilitatea conectarii la sursa de
curent – 220V pentru aparatura, umbrele, corturi s.a.;
 asigurarea de materiale consumabile necesare activitatii
secretariatului
2.4. Asigurarea ASISTENTEI
autosalvare ARTI.

MEDICALE

la concurs,

precum
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2.5. Asigurarea sonorizarii la locul de concurs – statie amplificare.
2.6.

Asigurarea si amenajarea locului pentru FESTIVITATEA DE
PREMIERE in apropierea SOSIRII (podium, drapele tricolor,
stative, amplificare corturi)

2.7.

Preluarea cheltuielilor de transport, cazare si masa timp de 3
zile si baremurilor de arbitraj conform NORMELOR in vigoare,
pentru un numar de 10-14 persoane delegati ai federatiei
care asigura SECRETARIATUL de concurs si coordonarea
juriului de arbitri.

2.8. Alte propuneri privind premierea concurentilor clasati pe
primele trei locuri – individual si pe echipe, in bani sau
obiecte, precum si pentru participanti, altele decat cele
oferite de Federatia Romana de Atletism.
Toate problemele legate de promovarea prin mass-media, de marketing,
parteneri, sponsori, organizatori si sustinatori ai competitie, vor fi stabilite de
comun acord cu Federatia Romana de Atletism pentru a evita aparitia unor
inconveniente de compatibilitate in organizarea si desfasurarea competitiilor.

FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM
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