
                                 
PROGRAMUL LOTURILOR  NAȚIONALE DE SENIORI ÎN ANUL 2021 

 
1.Obiective(daca va fi alocat bugetul solicitat) 
1.1 Campiontele Mondiale : 03-09.07.2021,Doksy, Cehia 
Obiective : -  clasarea unui sportiv(sportive) sau stafeta  în primele 10 locuri la oricare din probe; 
1.2 Cupa Mondiala 2021 
Obiective : -  clasarea unui sportiv(sportive)  în primele 25 locuri la o proba; 
1.3  Campionatele Sud Est Europene: 27–29.08.2021,Zagreb , Croația 
Obiective :  - 4 locuri  I – III; 
2.Criterii de selecție: 
2.1 Pentru selecția la WOC 2021 si SEEOC 2021 se vor avea în vedere rezultatele din competitiile 
de mai sus si urmatoarele rezultate: 

- 22.05.2021, Norma Control; 
- 23.05.2021, CN Sprint-Urban et.1;  
- 29.05.2021, CN Sprint-Urban et.2; 
- 06.06.2021, CN Sprint-Urban et.3 
- 30.05.2021, MD Cupa Romaniei; 
- 04.06.2021, MD C.N. Echipe; 
- 28.05.2021, LD Cupa Romaniei; 
- 05.06.2021, LD C.N. Echipe. 

2.2 Demonstrarea potențialului pentru marea performanță prin rezultatele obținute în  probele de 
control; 
2.3 Nivelul deprinderilor specifice orientării de performanță demonstrat prin rezultatele obținute 
în competițiile la care participă; 
Notă: Dacă un sportiv care se situează pe un loc calificabil are ca rezultat media timpilor obtinuti  
mai mare de 130% faţă de câştigător, acesta nu este calificat. În acest caz sportivul poate beneficia 
de invitaţia selecţionerului, cu aprobarea CD, dacă se consideră că nu sunt alţi sportivi mai 
competitivi (care nu au participat la selecţie).      
3.Selecția  sportivilor 
3.1 Pentru WOC se utilizează următorul sistem de selecţie : 

➢ se va lua in calcul media ponderata intre rezultatul sportivului  la alergarea pe 
stadion (3000 m) cu o pondere de 30 % si  media aritmetica a celor mai bune doua rezultate 
(procentual fata de cel mai bun sportiv din Romania) obtinute in etapele de SPRINT. 

➢ Pentru selecţia sportivilor care vor alerga în proba de MD si LD se va lua în calcul 
media ponderata intre rezultatul obtinut  la alergarea pe stadion(10000 m seniori, 5000 m 
senioare), cu o pondere de 30 % si media aritmetica  a celor mai bune trei rezultatelor dintre 
etapele de selectie MD si LD. 

 
3.2 Pentru SEEOC se utilizează următorul sistem de selecţie : 

➢ se va lua in calcul media ponderata intre rezultatul sportivului  la alergarea pe 
stadion (3000 m) cu o pondere de 30 % si media aritmetica a celor mai bune doua 
rezultate(procentual fata de cel mai bun sportiv din Romania) obtinute in etapele de SPRINT. 

➢ se va lua în calcul media ponderata intre rezultatul obtinut la alergarea pe 
stadion(10000 m seniori, 5000 m senioare) cu o pondere de 30 % si media aritmetica a rezultatelor 
de Medie Distanta si Lunga Distanta. 

➢ Clasamentul se va face dupa media celor mai bune doua rezultate astfel obtinute 
Sprint, M.D., L.D. 
3.3 Dacă o etapă de selecţie este afectată de diferite nereguli care influenţează rezultatele, atunci 
rezultatul concursului respectiv nu se ia în considerare (eventual se taie din rezultat secţiunile 
afectate de nereguli).  
 
4. Probe si norme de control  
         Sportivii din loturile naționale vor susține o proba de alergare  pe stadion, care va avea loc in 
data de 22.05.2021 proba de 5000m senioare si 10000m seniori. Proba de 3000 m se sustine pe 
stadion la Baia Mare, data sper sa fie stabilita in timp util. 

Sustinerea  probei de control este obligatorie pentru toți sportivii din loturile naționale 
care doresc să reprezinte Romania în 2021 cu excepția celor invitați prin prerogativele 
selecționerului. Derogări de la această prevedere vor putea fi acordate numai în situații bine 
justificate (de exemplu rezultate internationale foarte bune obtinute de un sportiv(a) in 2020-21).  



Sportivii care nu pot sustine normele la Piatra Neamt sau vor imbunatatirea timpului obtinut, pot 
sustine normele de control in prezenta a 2 membri ai CD pana pe 15 iunie 2021. 
          La definitivarea lotului, înainte de comunicarea nominală a înscrierilor, selecţionerul se va 
consulta cu sportivii şi antrenorii lor pentru a clarifica din toate punctele de vedere dacă sunt 
întrunite condiţiile de participare, inclusiv cele financiare. 
         Toţi sportivii nominalizaţi în lot vor fi monitorizati la principalele concursuri. În cazuri 
justificate, selecţionerul poate opera înlocuiri de ultimă oră în loturi, cu aprobarea CD.  
 
5.Asigurari financiare, termene 
  
5.1 Pentru WOC, FRO va finanta lotul national astfel: din contractul cu MTS si din venituri proprii, 
taxele de participare si acreditare pentru primii doi seniori și primele 2 senioare, pentru toate 
probele individuale, ștafeta masculină de pădure și stafeta mixta. 
 Sportivul Roman Ciobanu este calificat din oficiu pe locul al treilea, și va concura cel puțin 
la probele de sprint, ștafetă de pădure și medie distanță, precum și pregătirea specifică de 
dinaintea evenimentului, fiind admis de organizatori in programul WOC Clinic. 

In cazul in care sunt intentii de participare pentru a treia sportivă la senioare, aceasta va 
avea prioritate in ordinea clasamentului, iar FRO va sustine acreditarea, precum si taxa pentru 
stafeta de padure feminină. 

Sportivii componenți ai ștafetei mixte se vor stabili în ordinea rezultatelor la probele de 
sprint, desfășurate cu o zi înainte. 

Sportivii ce vor participa la Lungă Distanță vor fi cei care au cea mai bună medie la cele 
două probe de L.D. 

Antrenorii sportivilor calificati pe primele doua locuri care vor sa participe vor comunica 
intentiile sale selectionerului in scris la fubyboy@gmail.com, nu mai tarziu de 10 iunie, iar pentru 
locurile 3, nu mai tarziu de 20 iunie. 

FRO a început până la data prezentului program demersurile pentru obținerea unei finanțări 
integrale de la COSR pentru taxe+cazare+masă+transport pentru primii 2 seniori și primele 3 
senioare, pe durata evenimentului, și cu susținerea unei pregătiri de 3-5 zie înainte de WOC. În 
cazul în care se va aproba finanțarea din fondurile COSR, pe 7 iunie se va anunța lotul național 
nominal pentru WOC, susținut integral prin acest program. 
 
5.2 Pentru SEEOC, FRO va finanta lotul national astfel: 
        Primii 3 sportivi calificati vor beneficia de plata taxelor de participare de la FRO din 
contractul cu MTS si din venituri proprii.  
 In plus, din salariile aferente programului Compass-Erasmus+, se vor premia urmatoarele 
rezultate la probele de sprint, LD si MD, a doua zi, dupa fiecare proba individuala: 

- 150euro medalie de aur; 
- 100euro medalie de argint; 
- 80euro medalie de bronz. 

 
5.3 Pentru WOC se va solicita CD votul pentru aprobarea decontarii tuturor cheltuielilor de 
participare (taxe, transport, cazare si masa) din venituri proprii ale FRO pentru oricare sportiv(a)  
care va ocupa locul I-X in probele individuale. 
 
6.Prerogative ale selecţionerului 
         Alături de sportivii selecţionaţi conform criteriilor stabilite, selecţionerul poate invita şi alţi 
sportivi, dacă participarea acestora la competiţia în cauză este în interesul rezultatului echipei 
naţionale în clasamentele de ştafetă sau pe naţiuni. Invitarea este propusă de selecţioner şi 
aprobată de Consiliul Director. 
 
7. Precizari finale 
     Colectivul tehnic este abilitat să nu ia în considerare acele rezultate obținute de unii sportivi 
prin ,,colaborarea” pe trasee, dovedită cu ajutorul timpilor intermediari înregistrați în posturile de 
control în sistemul SportIdent.  
 
Cantonamente de pregatire: 
08-20 – 06 Pregatire fizica in Piatra Arsa 
21-27 – 06 Pregatire tehnica Cluj, Baia-Mare, Brasov depinde de hartile disponibile pentru 
antrenamente 
16-22 -07 Pregatire tehnica Pre-SEEOC Baile Felix, Arad     
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