
       Clubul Sportiv Tribeach Braşov,
organizează in perioada 28 feb.- 01 mar 2015,a doua ediţie a ,,Cupei BRAŞOV" la nataţie.

Competiţia este rezervată sportivilor (băieţi şi fete) cu vîrste între 9-14 ani (2006-2001).

Concursul se desfaşoară la Bazinul Olimpic de inot Braşov (situat în apropierea gării)

Lungimea bazinului:50m,10 culoare,acoperit,tribuna 700 locuri.

Temperatura apei: 28°C;temperatura aerului: 24°C

Timing system by Stramatel AquaSwim1.3.3.2.-France

Concursul respectă toate regulile F.R.N.P.M.
Taxa de participare:35 lei

Înscrierile se vor trimite la adresa e-mail:datatiming@yahoo.com sau datatiming@gmail.com

Înscrierile se vor trimite pină la data de 22.II.2015

Se vor trimite email-uri de către organizatori pentru confirmarea primirii înscrierilor.

Program de concurs:

       Vineri 27.II.2015.  ora 17.30  Şedinta cu arbitrii

       Vineri 20.II.2014.  ora 18.00  Şedinta tehnică

   Simbătă 28.II.2015.  ora 10.00  Reuniunea I-a

   Simbătă 21.II.2014.  ora 17.00  Reuniunea a-II-a

  Duminică 01.III.2015. ora 10.00  Reuniunea a-III-a

Punctează în clasamentul pentru cea mai bună performanţă toţi sportivii de 10,11,12,13 şi14 ani

Premierea:-toate probele individuale se vor premia cu diplome şi medalii pe fiecare an de naştere

Premierea:-toate probele ştafetă se vor premia cu diplome pe fiecare categorie

În probele de ştafetă se va înota in sistem open,clasamentul se va face pe categorii!

Se admite prezenţa in ştafetă a unui sau mai multi sportivi la orice categorie de vîrstă superioară,dar nu şi invers

Nu se permite alcătuirea ştafetelor decît cu sportivi de la acelaşi club!

Se vor premia primele 3(trei) performanţe după urmatorul criteriu: 

     Din punctajul alocat(dupa Tabela FINA®)timpului de record naţional/probă/an de naştere se scade punctajul

obţinut de sportiv la proba şi procedeul respectiv,rezultind astfel Punctajul de Diferenţă.

Se vor premia cele mai mici 3(trei) punctaje de diferenţă la atît la fete cît şi la băieţi indiferent de proba

la care se obtin, astfel:

                                     LOC -I-   300RON+CUPA BRASOV+DIPLOMA

                                     LOC -II-  200RON+DIPLOMA

                                     LOC -III- 150RON+DIPLOMA

Exemplu privind calculul acestui punctaj:50m LIBER FETE 13 ANI

Record naţional:  13ani       00:26:86  DIACONESCU LORENA     1979     689pct.FINA               

Rezultat sportiv:  13ani       00:31:14  POPESCU MARIA              1994      442pct.FINA

                                        PUNCTAJ DE DIFERENŢĂ         247pct.FINA

100m SPATE FETE 14 ANI

Record naţional:  14ani       01:04:65  MOCANU DIANA  1984            726pct.FINA    

Rezultat sportiv:  14ani       01:16:13  IONESCU ANA     1993            444pct.FINA

                                        PUNCTAJ DE DIFERENŢĂ         282pct.FINA

Cîştigă! POPESCU MARIA

Arbitraj şi apel:

  Reclamaţiile pot fi depuse doar in scris la arbitrul general în maximum 30 de minute de la terminarea probei,împreună cu suma de 

50 Ron.În cazul în care reclamaţia va fi găsită fondată,banii vor fi restituiţi clubului,altfel suma rămâne la organizatori.

Eventualele reclamaţii ale părinţilor,susţinătorilor,înotătorilor nu vor fi luate în considerare!

Persoane de contact:  Sergiu Şumălan     0720-784393

Persoane de contact:  Gabriel Mitache     0730-188897


