
                       

REGULAMENT CADRU

,,Mini Cupa  României,, la schi alpin
 

Toate  evenimentele  care  intră în  calendarul  ,,Mini  Cupa
României,, la  schi  alpin   trebuie  să  se  desfășoare  sub  același
regulament.

Prezentul  regulament  va  fi  pus  la  dispoziția  organizatorilor  de
concursuri/competitii de schi alpin pentru copii mici U12 (sub 12 ani).

,,Mini Cupa României,, este o denumire generică pentru o serie
de etape (concursuri de schi alpin grupate) inițiate de organizatori diferiți
care se desfășoară sub același regulament, în locații diferite. Premierea
generală în cadrul ,,Mini Cupa Romaniei,, se va face după ultima etapă,
în funcție de punctajul  acumulat  la etapele /concursurile care intra în
componența ,,Mini Cupei României,,.

Organizatorul unei  competiții  este  persoana  sau  grupul  de
persoane  care  face  pregătirile  necesare  și  se  ocupă  direct  de
organizarea  competiției  în  diferite  stațiuni.  Comitetul  de  organizare
este  format  din  acei  membri  (fizici  sau  legali)  care  sunt  delegați  de
organizatori  și  sunt răspunzători  de buna desfășurare a competiției în
derulare!

 

1. DESCRIERE: SCOP și OBIECTIVE

          Aceste concursuri, cuprinse în ,,Mini Cupa României,, au ca scop
întrecerea  directă  între  sportivii  (copiii)  înscriși  în  Cluburi  și  Asociații
Sportive în vederea practicării schiului alpin de performanță dar care nu
îndeplinesc condiția participării în concursurile organizate și cuprinse în
Calendarul  Național  al  FRSB.  În  urma  acestor  întreceri  directe  se
urmărește o evaluare corectă a pregătirii  fizice,  tehnice și  tactice din
momentul respectiv.



          Se  dorește  atragerea  tinerilor  sportivi  spre  performanță  și
educarea dorinței de urmare în continuare a unui program specializat de
pregătire și educare a dorinței de a învinge, de a deveni campion.

         Prezența copiiilor mici în concursurile destinate acestora și mai
ales în  ,,Mini Cupa României,, este foarte importantă pentru a putea
monitoriza  perfect  rezultatele  lor  pe  grupe  de  vârsta  în  vederea
performanțelor viitoare.

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE

         Pot participa sportivii (copiii) înscriși într-un Club Sportiv Școlar sau
Orășenesc,  Asociație  Sportivă  /  Club  Sportiv  de  stat  sau  privat  sau
sportivii (copii) care se află sub îndrumarea unui profesor sau instructor
de specialitate și care participă la un program de specialitate regulat  și
copiii care sunt însoțiți de unul sau ambii parinți. Nu se accepta prezența
în concurs a sportivilor (copiiilor) veniți neînsoțiți.

2.1 Înscrierea și participarea:

Înscrierea se va face conform solicitărilor emise de organizator și
prezentate în prealabil de către acesta.

Înscrierea  trebuie  să  conțină  obligatoriu:  numele  întreg  al
sportivului, data nașterii  sau CNP-ul, codul clubului și semnătura unui
parinte sau a ambilor părinți sau a tutorelui unde este cazul. 

Înscrierea se poate prezenta și sub forma unui Tabel Nominal cu
sportivii clubului respectiv, parafat și semnat de către directorul instituției
respective care să cuprindă datele enumerate mai sus pentru fiecare
sportiv!

         În vederea participării sportivilor (copiilor) la competițiile grupate
în  ,,Mini  Cupa  României,,  sportivii  /  antrenorii  trebuie  să  prezinte
organizatorilor o DECLARATIE A SPORTIVILOR pentru fiecare sportiv
înscris,  semnată  de  părinte/  ambii  parinți/tutore/reprezentant  legal
(minorii neavând drept de semnătură) care cuprinde:

- identificarea riscurilor

- acceptarea riscurilor

- responsabilități personale



Declarația  Sportivului va  fi  însoțită  de  o  Declarație
consimțământ privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter
personal. Acestea vor fi puse la dispoziția tuturor organizatorilor.

 2.2 Categoriile de vârstă admise pentru sezonul în curs sunt
următoarele:

1.născuți 2012-2013 fete și băieți 

2.născuți 2014-2015 fete și băieți

3.născuți 2016-2017 fete și băieți

***Ramâne la hotărârea organizatorului dacă primește și categoria
HC (născuți 2011) la concurs dar aceștia pot participa doar dacă:

-    se face grupa separata pentru HC   
- sportivii din categoria HC sunt legitimati cu carnet de sportiv  

vizat FRSB pe sezonul in curs.

Grupele de fete și băieți vor fi premiate separat.

Grupele de vârstă se vor actualiza în fiecare sezon.

3. REGULAMENT ȘI ORGANIZARE COMPETIȚIE:

În  cadrul  etapelor/concursurilor  care  fac  parte  din  ,,Mini  Cupa
Romaniei,, se vor respecta următoarele reguli:

 pentru copiii cu vârsta mai mică de 12 ani se va ține o singură
manșă de slalom uriaș pe ziua de concurs

 distanța între porți la montare să fie cuprinsă între 17 și 20 m

 trasa de concurs va cuprinde un numar minim de 18 porti si
un numar maxim de 21 de porti

 trasa  de  concurs  să  fie  clară,  NU  SE  ADMIT:  porți  duble,
“banană”, fanioane intermediare, etc.

 se va monta la un singur fanion

 se vor folosi  fanioane pentru copii  cu Ø 22 sau Ø 27 (fără
fanioane de seniori Ø 30) 



 prima și ultima poartă vor fi dublate cu exterior

 folosirea  de  echipamente  și  sisteme  adecvate  pentru
cronometraj și corectitudine la cronometraj

 arbitrajul echitabil

 folosirea echipamentelor de protecție pe pârtie și discutarea
acestora  cu  administratorii  domeniilor  schiabile:  în  zonele
care necesită să se folosească plase de siguranță, saltele de
protecție la stâlpi/piloni.

 sportivii vor face recunoașterea de sus în jos pe schiuri cu
numerele pe piept; recunoașterea se va face în derapaj, orice
virare în traseu va duce automat la descalificarea sportivului
în cauza

 întârzierea la start mai mult de 15 secunde va duce automat la
descalificarea sportivului

 în  cazul  în  care  un  fanion  iese  din  zăpadă  și  intră  în  fața
sportivului  acesta are  obligația  să se oprească și  să ceară
arbitrului repetarea manșei respective. Dacă sportivul nu se
oprește și trece prin linia de sosire se consideră că acesta nu
a  fost  încurcat  de  către  fanionul  căzut,  iar  contestațiile
ulterioare  sau  cererea  de  repetare  a  manșei  după  trecerea
liniei de sosire nu va fi luată în considerare

 în caz de ratare a unei porți, sportivul are obligația de a urca
la fanion și de a ocoli poarta din interior, pe deasupra. 

 ratarea unei porți duce automat la descalificarea sportivului 

 este interzisă intrarea străinilor, în afară de arbitrii, pe traseul
de concurs, și în zonele de Start și de Sosire.

 este obligatorie purtarea căștii de protecție și a protecției de
spate

 sportivii(copiii)  participanți  în  etapele  de  ,,Mini  Cupa
Romaniei,, trebuie să aibă asigurare de sănătate validă pentru
sezonul de  schi în curs

 contestațiile se vor depune astfel:



-  pentru  copiii  înscriși  în  cadrul  unor  cluburi/asociații
sportive,  contestațiile  se  vor  depune  DOAR  de  către
antrenorii/profesorii  de  schi  la  secretariatul  concursului,  în
scris astfel:

1. Contestațiile în legătură cu participarea unui sportiv se vor
depune înainte de tragerea la sorți.

2. Contestațiile în legătură cu amenajarea trasei de concurs și
a condițiilor legate de pârtie se vor depune cu cel mult 60 de
minute înainte de începerea cursei.
3.  Contestațiile  în  legătură  cu  un  concurent,  echipamentul
unui concurent sau în legătură cu comportamentul inadecvat
al vre-unui oficial / membru staff din concurs se vor depune în
maximum 15 minute după ce ultimul competitor a trecut linia
de sosire.
4. Contestațiile în legătură cu descalificarea se vor depune în
maxim 15 minute de la anunțarea descalificaților.
5. Contestațiile în legătură cu cronometrajul se vor depune în
maxim 15 minute de la afișarea rezultatelor neoficiale.
Toate contestațiile  se vor depune în scris.  Contestațiile vor
cuprinde descrierea detaliată a situației  și  vor fi  însoțite de
dovezi.
Contestatiile care nu sunt depuse la timp și care vor fi depuse
ulterior  nu  vor  fi  luate  în  considerare.  In  cazul  în  care
antrenorul/profesorul  de  schi  nu  este  prezent,  va  delega
pentru reprezentare un alt coleg antrenor/profesor care este
prezent. Antrenorul/profesorul de schi absent are obligația de
a anunța delegarea către organizatorii ,,Mini Cupa României,,
prin e-mail  la  mcrschi@gmail.com sau mesaj  scris.  În  lipsa
antrenorului  sau  a  unui  antrenor  delegat,  nu  se  admit
contestații  depuse  de  părinți,  tutore,  bunici  sau  alt  tip  de
aparținători ai sportivului.

- pentru copiii însoțiți de părinți și care nu sunt înscriși
în  cadrul  vreunui  club sau asociație  sportivă,  parintele  sau
tutorele  va  putea  depune  contestație  la  secretariatul
concursului, în scris, în aceleași condiții enumerate mai sus.
Contestațiile care nu sunt depuse la timp și  care se depun
ulterior nu vor fi luate în considerare.

 hărțuirea  fizică  și  verbală,  jignirile  și  injuriile  asupra
organizatorului  sau  a  organizatorilor  de  concursuri,  asupra
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membrilor  din  staff-ul  de  organizare,  asupra  arbitrilor  și  a
tehnicienilor implicați în concursuri, asupra antrenorilor și a
altor  sportivi  de  către  sportivi  și/sau  aparținătorii  acestora
(părinți,  tutore,  bunici,  etc)  NU  sunt  permise  și  se
sancționează astfel:

- descalificarea sportivului care a cauzat incidentul din
etapa de Mini Cupa României în cadrul căreia s-a întâmplat
incidentul.

- la două abateri de acest tip, sportivul va fi eliminat din
circuitul Mini Cupa României.

 este obligatorie asistența Salvamont pe durata concursului

 asistența  medicală  va  fi  efectuată  de  către  un  echipaj  de
salvare, de preferabil cu medic, care va fi prezent de la ora
startului pana la terminarea efectivă a concursului în special
în zonele unde cea mai apropiata unitate spitalicească se află
la o distanță mai mare de 20 km.

 la  ședința  tehnică  premergătoare  concursului  dar  și  la
ședințele  tehnice  care  vizează  concursul  și  desfășurarea
acestuia,  vor  lua  parte  doar  antrenorii/  profesorii  de  schi
responsabili.  În  cazul  în  care  antrenorul/profesorul  nu  este
prezent,  va  delega  pentru  reprezentare  un  alt  coleg
antrenor/profesor care este prezent. Antrenorul/profesorul de
schi  absent  are  obligația  de  a  anunța  delegarea  către
organizatorii  ,,Mini  Cupa  României,,  prin  e-mail  la
mcrschi@gmail.com sau mesaj scris.  

Nu  se  admite  participarea  la  ședințele  tehnice  a  părinților,
tutorilor, bunicilor sau a altui tip de aparținatori ai sportivilor.

 Pentru copii care nu sunt inscrisi in cadrul vreunui club
sau asociație sportivă, informațiile legate de concurs vor
fi accesibile la secretariatul de concurs!

           3.1 SISTEM DE PUNCTAJ ,,Mini Cupa Romaniei,,

        Se vor întocmi statistici la fiecare final de sezon. Statisticile atât
pentru sezonul curent cât și pentru următorul sezon au un rol important
pentru o bună selecție a viitorilor sportivi pe grupe de performanță. 
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         Primii 10 clasați la fiecare categorie de vârstă vor primi un punctaj
care  va  fi  folosit  în  acordarea  titlului  de  “Campion  al  Mini  Cupei
României” la sfârșitul sezonului!

         Pentru întocmirea unei statistici cât mai aproape de adevăr, pe
lângă cei 10 sportivi clasați care vor puncta în mini Cupa României, vor fi
monitorizați și primii 10 sportivi (copii) la fiecare an de naștere.

Statisticile  de  final  de  sezon  vor  fi  întocmite  de  Bianca
Stan/Munteanu și Nicoleta Iubu.

          Pentru fixarea castigatorilor, atat la fete cat si la baieti, se vor
folosi  rezultatele  concursurilor  care  intră  în  componența  ,,Mini  Cupa
României,,.

Se va folosi urmatoarea grila de punctaj:

LOCUL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUNCTE 15 11 9 7 6 5 4 3 2 1

 Punctele  se  vor  calcula  pentru  fiecare  zi  de  concurs  (o
manșă). O etapă a ,,Mini Cupa României,, conține două zile de
concurs.

 Primii 10 sportivi clasificați astfel pe fiecare zi de concurs vor
primi punctele alocate conform clasamentului.

 Pentru Premierea Finală a ,,Mini Cupa României,, se va face
totalul punctelor obținute la concursurile din cadrul Etapelor
de ,,Mini Cupa României,,.

MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI PREVENȚIE CONTRA NOULUI
CORONAVIRUS (COVID 19)

Și  în  cazul  competițiilor  care  alcătuiesc  etapele  ,,Mini  Cupa
României,, se vor respecta masurile de protecție și prevenție împotriva
răspândirii  noului  Coronavirus(Covid  19)  conform  normelor  și
reglementărilor  în  vigoare  (va  fi  disponibil  pe  e-mail  și  pe



www.mcrschi.ro împreună  cu  restul  documentelor  și  cu  prezentul
regulament).

Astfel pe pârtie, în cadrul competițional:

- este obligatorie purtarea măștii de protecție care va acoperi
și nasul și gura

- obligativitatea purtării măștii de protecție se referă la toți cei
implicați  în  fenomenul  competitional:  sportivi,  antrenori,  arbitrii,
organizatori, staff tehnic, părinți, însoțitori, etc.

-  asigurarea  de  materiale  de  igienizare  a  mâinilor  în  zona
destinată competiției

-  atenționarea în zonele folosite de competitori  prin mesaje
scrise, afișe, postere informative, plasate în locuri vizibile privind
regulile de igienă a mâinilor și de igienă respiratorie

-  păstrarea  distanțării  sociale  și  monitorizarea  atentă  pe
parcursul desfășurării competiției

- întocmirea unei liste cu participanții la competiție precum și
datele de contact ale participanților

-  completarea  declarației  pe  propria  răspundere  privind
prevenirea  și  combaterea  infectării  și  răspândirii  noului
Coronavirus (modelul de declarație va fi disponibil pe e-mail pentru
cluburi/asociații sportive și pe site-ul www.mcrschi.ro )

-  la  secretariatul  de  concurs  se  vor  depune  fizic  toate
documentele necesare completate de către părinți/tutore în cazul
sportivilor minori.

Întocmit,

Nicoleta Iubu

Bianca Stan Munteanu
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