
 

 

 

 



1. Organizator: Asociaţia Club Sportiv CIPRIAN Sfântu Gheorghe 

2. Scopul şi obiectivele competiţiei: 
 promovarea înotului pe plan local 

 verificarea sportivilor pentru competiţiile care urmează 

 depistarea copiilor talentaţi 

 întărirea relaţiilor  interumane 

 dezvoltarea spiritului competiţional 

3. Locul competiţiei: Baza de înot şi recreere, Str. Lunca Oltului nr.  3 ,  Sfântu Gheorghe 

-Covasna 

4. Data şi ora de desfăşurare: sâmbata 10.10.2015, start ora 13, încălzirea şi şedinţa tehnică de la 

ora 12 

5. Dimensiuni bazin: 25m - 6 culoare 

6. Temperatura apei: 28 grade C° 

7. Participanţi:  cluburi şi asociaţii sportive în limita locurilor disponibile, până în 120 de 

participanţi! 

8. Taxa de concurs: 40 ron/sportiv. 

9. Data limită de înscriere: 01.10. 2015 pe formulare tip de înscriere (obligatoriu pe cele date din 

anexa noastră) şi trimise pe următoarea adresa de e-mail: cupasprint@yahoo.com 

10. Retragerile se pot face doar până în data 08.10.2015, lista de start oficială va apare în 

data 09.10.2015 pe site-ul:  https://clubsportivciprian.wordpress.com/cupa-sprint-ed-a-v-

a/. 

11. Nu se acceptă centralizator de înscriere fără timpi! 

12. Fiecare club trebuie să îşi printeze lista de start afişată pe site-ul:  

https://clubsportivciprian.wordpress.com/cupa-sprint-ed-a-v-a/      

13. Categorii: 
Masculin 

2006 şi mai mici 

2005 - 2004 

2003 - 2002 

2001 - 1999 

Feminin 

2007 şi mai mici 

2006 - 2005 

2004 - 2003 

2002 - 2001
 

14. Clasament:     
  Individual pe fiecare categorie/ probă şi sex, serii contracronometru (fără finale) 

15. Premii:  
 Medalii  primilor trei sportivi/categorie  

 Cupa SPRINT, cea mai bună performanţă la masculin şi feminin (FINA) –OPEN 

 Vouchere SPEEDO: locul I -25%, locul II -20%, locul III -15% și 10% pentru 

toți participanții. 

 Cadouri pentru toţi participanţii! 
 

Menţiune privind accesul 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;  

- Pentru accesul în incinta bazinului este obligatoriu ca sportivii să poarte şlapi şi cască de înot.  
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PROGRAMUL COMPETIŢIONAL 

 

 

 
Sâmbătă, 10.10.2015 

 ora 12°°  încălzirea şi şedinţa tehnică  

 ora 13°° START  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 50m liber băieţi 2006 şi mai mici  

2. 50m liber fete 2007 şi mai mici  

3. 50m liber băieţi 2005-2004 

4. 50m liber fete 2006-2005  

5. 50 m liber băieţi 2003-2002  

6. 50m liber fete 2004-2003 

7. 50m liber băieţi 2001-1999 

8. 50m liber fete 2002-2001 

9. 50m bras băieţi 2005-2004 

10. 50m bras fete 2006-2005  

11. 50m bras băieţi 2003-2002 

12. 50m bras fete 2004-2003 

13. 50m bras băieţi 2001-1999 

14. 50m bras fete 2002-2001 

15. 50m spate băieţi 2006 - şi mai mici  

16. 50m spate fete 2007 şi mai mici  

17. 50m spate băieţi 2005-2004  

18. 50m spate fete 2006-2005 

19. 50m spate băieţi 2003-2002 

20. 50m spate fete 2004-2003 

21. 50m spate băieţi 2001-1999 

22. 50m spate fete 2002-2001 

23. 50m fluture băieţi 2004 şi mai mici  

24. 50m fluture fete 2005  şi mai mici  

25. 50m fluture băieţi 2003-2002 

26. 50m fluture fete 2004-2003  

27. 50m fluture băieţi 2001-1999 

28. 50m fluture fete 2002-2001 

29. 100m mixt băieţi open 

30. 100m mixt  fete open 

 



 

Recomandări pentru cazare : 

 

PENSIUNEA FERDINAND 

     Telefon: 0745 304 114 

     Fax: 0367 800 449  

     Website: http://www.restatferdinand.ro/ 
 

 

HOTEL PARK  

     Telefon: 0722 500 347  

     Recepție: 0267 311 058  

     Fax: 0267 311 826  

     Website: http://www.hotelrestaurantpark.ro/ 
 

 

 

Recomandări pentru masă : 

 
RESTAURANTUL VENDELIN 

    Strada Libertății nr.1      

    Telefon: 0725216940 

 

http://www.restatferdinand.ro/
http://www.hotelrestaurantpark.ro/

