ANUNȚ
Pentru antrenorii sportivilor aflați în Programul B.O.P.J.

1. Formularul ”Plan anual de pregătire 2019” este disponibil pe sit-ul F.R.A. în format
EXCEL. Detalii privind complectare și transmiterea lui se vor primi la ”consfătuirea
antrenorilor”. Acest document, complectat și avizat de conducerea clubului va trebui să
fie transmis la FRA până la data de 24.11.2018
2. Cu această ocazie, se vor înmâna și formularele de ”Raport lunar”, diferențiat pe grupe
de probe (sprint – garduri, sărituri, aruncări și semifond, fond, obstacole) Aceste rapoarte
complectate se vor transmite responsabilului de contract prin poșta electronică
(doruicrisan1948@hotmail.com ) până la data de 10 a lunii următoare.
3. La Consfătuire, antrenorii sportivilor aflați în programul B.O.P.J. vor prezenta o serie de
documente necesare întocmirii formelor de contract cu COSR-ul. Ne prezentarea acestor
documente atrage în mod automat scoaterea din program a sportivului respectiv.
3.1. Fișa antrenorului
3.2. Fișa de introducere în programul B.O.P.J.

B.O.P.J.
FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM

FISA ANTRENORULUI

Nume:

Prenume:
Categoria:

Unitatea la care activeaza:
Sportivii bursieri pregatiti in prezent

Sportivi pregatiti in ultimii trei ani (altii decit cei pregatiti in present)

Nr
Crt.

NUME PRENUME ATLET

Director Club Sportiv

Probă

2017

2018

B.O.P.J.
FEDERAȚIA ROMANĂ DE ATLETISM

FISE DE INTRODUCERE IN SISTEMUL DE ʺBurse olimpice pentru junioriʺ
Federația Română de Atletism propune introducerea în sistemul de burse olimpice, începând cu data de
01.01.2019
Numele si prenumele sportivului
Data nașterii
Clubul la care sportivul este legitimat
Proba
Numele antrenorului
Categoria antrenorului
Data efectuarii controlului medical la INMS
Nr. avizului medical, favorabil practicarii
sportului de performanta, primit de la INMS
(se anexeaza fotocopia acestuia)
A mai fost incadrat (a) in sistemul de burse

in perioada __

Nu a mai fost incadrat (a) in sistemul de burse
Cel mai bun rezultat din cariera sportive (data, locul obtinut, performanta, competitia)

Cel mai bun rezultat din anul curent (data, locul obtinut, performanta, competitia)

Rezultatele controalelor doping efectuate pana in prezent

Locul de servire
a mesei

Director Club Sportiv

Cheltuieli de masa
(cost/zi/persoana)
55,00

Regie

Nr. zile
270

TOTAL
Cheltuieli masa
14.850,00

