
                                                                                                            

 

Concurs internaţional de nataţie “Summer Trophy” 

ediţia I-a, 21 iunie 2014 

Organizatori: Clubul Sportiv Tibi Bistriţa (CST), Clubul Sportiv H2O Team  Tîrgu Mureş (H2O). 

Data: 21 iunie 2014. 

Bazin: 50 m / 8 culoare / temperatura apei 28 0C / cronometraj electronic. 

Pentru accesul în incinta bazinului este obligatoriu ca sportivii să poarte şlapi şi casca de înot. 

Părinţii şi susţinătorii vor avea acces limitat în incinta bazinului.  

Locaţie: Tîrgu – Mureş, bazinul din Complexul Mureşul (Weekend) str.Plutelor nr.2. 

Observaţie: parcarea în complexul Weekend  nu este gratuită. 

Reuniuni: 2  reuniuni, 21 iunie 2014 (sâmbata) ora 09.30 şi ora 16.30. 

Taxa de participare: 30 lei / sportiv. 

Categorii de vârstă: 2007 şi mai mici, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 fete şi băieţi. 

Observaţie: copii născuţi în 2008 sau mai mici nu vor fi premiaţi separat, ei concurează şi sunt premiaţi în 
cadrul categoriei născuţi 2007! 

Probe: 

- 2007: 50 m liber, 50 m bras, 50 m spate 

- 2006: 50 m liber, 50 m bras, 50 m spate, 50 m fluture 

- 2005: 50 m liber, 100 m liber, 50 m bras, 50 m spate, 50 m fluture 

- 2004: 50 m liber, 100 m liber, 50 m bras, 50 m spate, 50 m fluture 

- 2003: 50 m liber, 100 m liber, 50 m bras, 50 m spate, 50 m fluture 

- 2002: 50 m liber, 100 m liber, 100 m bras, 100 m spate,100 m fluture 

- 2001: 50 m liber, 100 m liber, 100 m bras, 100 m spate,100 m fluture 

- ştafetă componenţă mixtă 4 x 50 m mixt, categorii de vârstă: (2001 – 2002), (2003 – 2004), (2005 - şi mai 
mici)  



Observaţie: se admite prezenţa in ştafetă a unui sau a mai multor sportivi la orice categorie de vîrstă 
superioară, dar nu şi invers, componenţa ştafetelor va include cel puţin o fată şi cel puţin un băiat, listele se 
vor preda organizatorilor cel mai târziu la sfarşitul reuniunii 1. 

Probele se vor desfăşura în sistem open, serii contracronometru si respectă toate regulile F.R.N.P.M, premierile se 
vor face separat pe categorie de vârstă şi sex. 

Număr maxim de participanţi: 420 (înscrierile se vor face până la data limită de înscriere sau atingerea  

numărului maxim de participanţi (înscrierile se vor face în ordinea primirii centralizatoarelor). 

Înscrieri: se vor trimite pe centralizator tip FRNPM până la data de 14 iunie ora 20.00 pe adresa de email 
tibi@inot-bistrita.ro. Se vor trimite emailuri de către organizatori pentru confirmarea primirii înscrierilor. 

Persoane de contact:  

- Bartalis Karoly, tel.0725/049228 

- Horgoş Tiberiu, tel. 0745/946891 

Sportivii participanţi trebuie să aibă viza medicală la zi. Verificarea vizelor medicale se face la clubul de 
provenienţă al sportivilor de către reprezentanţii clubului.  

Premieri individuale:   

- pentru fiecare probă de concurs medalii şi diplome pentru locurile 1, 2, 3 (aur, argint, bronz) şi alte premii 
în funcţie de sponsori. 

- pentru fiecare probă de concurs diplome pentru locurile  4, 5, 6. 

- Cel mai bun sportiv al categoriei, declarat pe baza punctajului acumulat, va primi Cupa “Summer 
Trophy” şi alte premii în funcţie de sponsori. Se vor aduna punctele după tabela internaţională (FINA) la 
urmatoarele probe: 

- 2007 fete si baieti : 50 m spate + 50 m bras + 50 m liber 

- 2006 fete si baieti:  50 m spate + 50 m bras + 50 m liber + 50 m fluture 

- 2005 fete si baieti: 50 m spate + 50 m bras + 50 m liber + 50 m fluture 

- 2004 fete si baieti: 50 m spate + 50 m bras + 50 m liber + 50 m fluture 

- 2003 fete si baieti: 50 m spate + 50 m bras + 50 m liber + 50 m fluture 

- 2002 fete si baieti: 100 m spate + 100 m bras + 100 m liber + 100 m fluture 

- 2001 fete si baieti: 100 m spate + 100 m bras + 100 m liber + 100 m fluture 

În caz de neprezentare sau descalificare la probe, sportivul va primi 0 puncte la proba respectivă. 

Probele de ştafeta vor fi premiate cu diplome. Echipele câştigătoare vor primi un premiu foarte gustos 
(surpriză)!  



Premieri echipe: se vor acorda cupe primelor 3 echipe în funcție de punctajul obținut la probele competiției  la 

toate categoriile de vârstă (locul I = 4 puncte, locul II = 2 puncte, locul III = 1punct). Observaţie: punctajul se 
calculează fără probele de ştafetă. 

Menţiune specială privind repartizarea sportivilor în incinta bazinului: sportivii şi antrenorii sunt rugaţi să  
respecte zona alocată clubului lor (zonă proporţională cu numărul de sportivi înscrişi). Aceasta zonă va fi marcată 
corespunzător. 

 

Program: 

Sedinţa tehnică: sâmbătă 21 iunie 2014 ora 8.30. 

Reuniunea I: sâmbătă 21 iunie 2014, ora 09.30 (încălzire 08.30 – 09.20) 

1. 100 m fluture băieţi (2002, 2001) 

2. 100 m fluture fete (2002, 2001) 

3. 50 m fluture băieţi (2006, 2005, 2004, 2003) 

4. 50 m fluture fete (2006, 2005, 2004, 2003) 

5. 100 m bras băieti (2002, 2001) 

6. 100 m bras fete (2002, 2001) 

7. 50 m bras băieţi (2007, 2006, 2005, 2004, 2003) 

8. 50 m bras fete (2007, 2006, 2005, 2004, 2003) 

9. 100 m liber băieţi (2005, 2004, 2003, 2002, 2001) 

10. 100 m liber fete (2005, 2004, 2003, 2002, 2001) 

 

Reuniunea  a II-a: sâmbătă 01 martie 2014, ora 16.30 (încălzire 15.30 – 16.20) 

11. 50 m liber băieţi (2007, 2006, 2005. 2004, 2003, 2002, 2001) 

12. 50 m liber fete (2007, 2006, 2005. 2004, 2003, 2002, 2001) 

13. 50 m spate băieţi (2007, 2006, 2005, 2004, 2003) 

14. 50 m spate fete (2007, 2006, 2005, 2004, 2003) 

15. 100 m spate băieţi (2002, 2001) 

16. 100 m spate fete (2002, 2001) 



17. ştafetă componenţă mixtă 4 X 50m mixt (2001-2002; 2003-2004; 2005 – şi mai mici) 


