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1.Obiective 
1.1.  Campionatele Sud Est Europene (MF16, MF18, MF20), 21-25.08.2019, Chişinău, Republica 
Moldova; 
Obiective:  - 12 locuri I – III. 
1.2.  Campionatele Europene de Juniori (MF16, MF18), 27-30.06.2019, Grodno, Belarus 
Obiective: - 2 loc I – X, alte 2 clasări în primii 20. 
1.3. Campiontele Mondiale de Tineret (MF20), 06-13.07.2019, Silkeborg-Aarhus, Danemarca; 
Obiective : -  clasarea unui sportiv(sportivă) sau ştafeta  în primele 30 locuri la 2 probe. 
1.4. Cupa Ţărilor Latine (MF17, MF20), 14-16.06.2019, Odemira, Portugalia; 
Obiective:  - 4 locuri I – III. 
 

 
2.Criterii de selecție: 
2.1.Calificarea sportivilor la EYOC, JWOC şi CTL 2019 se va decide în urma participării la un număr 
de 4 competiţii şi trecerea probei de alergare pe stadion care se va desfăşura în 07.04.2019 la 
Sfântu Gheorghe. Se vor avea în vedere cele mai bune 3 rezultate din următoarele 4 competiţii: 
       1+2: 11-12.05.2019, MD+LD – Cupa României; 
       3+4: 18-19.05.2019, Sp+MD - Cupa Chimistul.           
        La toate etapele de selecţie traseele categoriilor M18 şi M20, respectiv F18 şi F20 vor fi 
comune, dar se vor face clasamente separate pentru ambele categorii. 
2.2. Pentru calificarea sportivilor la SEEOC 2019 se vor lua în calcul şi rezultatele din etapa 3 şi 4 de 
la Transylvania Open (20-21.07.2019) şi în funcţie de acestea se vor ajusta loturile.    
2.3. 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). 
2.4. Susţinerea  probei de control este obligatorie pentru toți sportivii din loturile naționale care 
doresc să reprezinte România în 2019, cu excepția celor invitați prin prerogativele colectivului 
tehnic. Se vor alerga următoarele distanţe: 
       -F16, 18, 20 : 5000m; 
       -M16 : 8000m; 
       -M18, 20 : 10000m.         
2.5. Clasamentele se fac separat pentru fiecare categorie.  
       Metoda de calcul a ierarhiei este asemănătoare celor din anii anteriori, adică procentual faţă 
de primul (100 x timp sportiv/timp câştigător). Media aritmetică a celor mai bune 3 rezultate are 
ponderea de 90%, iar proba de control are ponderea de 10% din valoarea finală. 
2.6. Selecția  sportivilor: 
       Pentru EYOC şi JWOC se consideră calificaţi sportivii care se clasează pe primele trei locuri în 
clasamentele pe categorii la finalul etapelor de selecţie. 
       Pentru CTL se califică cel mai bun sportiv/sportivă cu vârsta sub 18 ani şi cel mai bun de la 
categoriile MF20. 
       Pentru SEEOC se pot califica şi sportivii care la concursurile de selecţie din mai s-au clasat mai 
jos de locul 4 sau au lipsit din diferite motive, iar la Transylvania Open prin rezultatele obţinute 
demonstrează o revenire de formă şi sunt mai buni decât cei clasaţi în faţa lor la concursurile din 
primăvară. 
       Dacă un sportiv, care se situează pe un loc calificabil, are media competiţiilor la care participă 
mai mare de 130% faţă de câştigător, acesta nu este calificat. În acest caz sportivul poate beneficia 



de invitaţia colectivului tehnic, dacă  se consideră că nu sunt alţi sportivi mai competitivi (care nu 
au participat la selecţie din motive întemeiate).  
       Toţi sportivii nominalizaţi în lot vor fi monitorizaţi la principalele concursuri. În cazuri 
justificate, colectivul tehnic poate opera înlocuiri de ultimă oră în loturi. 
       Alături de sportivii selecţionaţi conform criteriilor stabilite, colectivul tehnic poate invita şi alţi 
sportivi, dacă participarea acestora la competiţia în cauză este în interesul rezultatului echipei 
naţionale în clasamentele de ştafetă sau naţiuni. Invitarea este propusă de colectivul tehnic şi 
aprobată de Colegiul Antrenorilor. 
    Colectivul tehnic este abilitat să nu ia în considerare rezultatele obținute de unii sportivi prin 
,,colaborarea” pe trasee, dovedită cu ajutorul timpilor intermediari înregistrați în posturile de 
control cu sistemul SportIdent. De asemenea, se  poate să nu se ia în considerare rezultatele la 
diferite etape de concurs, pe anumite trasee, dacă acestea sunt afectate de diferite nereguli în 
desfășurarea concursului respectiv. De asemenea dacă rezultatul obţinut de un sportiv într-o etapă 
din judeţul de domiciliu diferă senmificativ de media celor mai bune 3 rezultate din restul etapelor 
de selecţie, atunci acest rezultat nu se va lua în calcul. 
         

3. Pregătire centralizată 
       Se va desfăşura pregătire centralizată în perioadele: 
            - 27-28.04 – lot EYOC+JWOC –Cupa Nograd/Ungaria (locul de desfăşurare EYOC 2020); 
            - 29.04-03.05 - lot EYOC+JWOC – cantonament pregătire tehnică (locaţii propuse 2-3 zile 
Nograd/Ungaria + 2-3 zile jud. Maramureş); 
            - 29.05-07.06 – lot EYOC+JWOC – cantonament pregătire fizică, Piatra Arsă;  
            - 07-10.06 sau 14-17.06 – lot EYOC+JWOC - cantonament pregătire tehnică, jud. Prahova;   
            - 24-26.06 – lot EYOC – cantonament pregătire specifică, Grodno/Belarus; 
            - 03-05.07 – lot JWOC – cantonament pregătire specifică, Silkeborg-Aarhus/Danemarca; 
            - 26.07-04.08 – lot SEEOC - cantonament pregătire fizică, Piatra Arsă; 
            - 17-20.08 - lot SEEOC - cantonament pregătire specifică, jud. Neamţ. 
 

4. Dispoziţii finale 
       La definitivarea lotului, înainte de comunicarea nominală a înscrierilor, colectivul tehnic 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. Condiţiile de finanţare din bugetul 
federaţiei se vor comunica ulterior (după ce se va afla bugetul general pentru 2019).   
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