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1.Obiective 
1.1. Campiontele Mondiale de Tineret (MF20), 09-16.07.2016, Tampere, Finlanda 
Obiective : -  clasarea unui sportiv(sportive) sau ştafeta  în primele 30 locuri la 2 probe; 
1.2.  Campionatele Sud Est Europene (MF16, MF18, MF20), 23-27.08.2017, Durmitor, Muntenegru 
Obiective:  - 12 locuri I – III; 
1.3.  Campionatele Europene de Juniori (MF16, MF18), 29.06.-02.07.2017, Banska Bistrica, 

Slovacia 
Obiective: - 2 loc I – X, alte 2 clasări în primii 20. 
1.4. Cupa Ţărilor Latine (MF17, MF20), 19.05.-21.05.2017, Asiago, Italia 
Obiective: - 4 locuri I-III. 

  
2.Criterii de selecție: 
2.1.Calificarea sportivilor se va decide în urma participării la un număr de 5 competiţii şi trecerea 
probei de alergare pe teren variat.   
2.2. Pentru selecția la EYOC 2017, JWOC2017 şi SEEOC 2017 se vor avea în vedere cele mai bune 4 
rezultate din următoarele 5 competiţii: 
       1+2.       6+7.05.2017, MD + LD – Poiana Pinului, Cupa Altius; 
       3+4+5.    19+20+21.05.2017, Sp + MD + LD – Baia Mare, Trofeul Maramuresului. 
2.3. Dacă o etapă de selecţie este afectată de diferite nereguli care influenţează rezultatele, 
atunci rezultatul concursului respectiv nu se ia în considerare.În acest caz se va lua în considerare 
una din etapele de rezervă, şi anume: 
      R1.  13-14.05.2017, Cupa Mentor Silva, Moreni 
      R2.  02-04.06.2017, Cupa Bulgariei, Samokov. 
 

2.4. Proba de alergare pe teren variat 
         Sportivii din loturile naționale vor susține o probă de alergare pe teren variat, care va avea 
loc la Hunedoara  în data de 26.03.2017. Alergarea pe teren variat se va desfășura parcurgând de 
mai multe ori o tură de 2.000m/65m diferenţă de nivel, al cărui profil este dat în graficul anexat.  
          Susţinerea  probei de control este obligatorie pentru toți sportivii din loturile naționale 
care doresc să reprezinte România în 2017 cu excepția celor invitați prin prerogativele 
selecționerului. 
          Tabelul cu lungimea traseelor pe categorii este următorul:  

Categorie -
Probă 

  Proba de alergare pe teren variat - Hunedoara 26.03.2017 

 

Lungime/DN 

Cel mai bun timp obținut 
 

   



 2014 2015 2016 

F 

16 4.000 m/130m 19:38 (A Gălăţeanu) 19:53 (T Rob) 18:49 (A Gălăţeanu) 

18 6.000 m/195m 33:09 (D Bonto) 29:08 (Á Neda) 29:08 (Á Neda) 

20 8.000 m/260m 43:03 (A Tetişan)  39:00 (Á Neda)  39:18 (Á Neda)  

M 

16 6.000 m/195m 25:07 (A Biro) 24:26 (A Biro) 25:21 (I Crişan) 

18 8.000 m/260m 31:16 (G Bogya) 31:44 (G Bogya) 33:16 (A Biro) 

20 10.000 m/325m ---------- 39:22 (G Bogya) 41:13 (C Rob) 

 

          
2.5. Calcularea clasamentului 
         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 4 rezultate 
are ponderea de 90%, iar alergarea pe teren variat are ponderea de 10% din valoarea finală. 
 

2.6. Selecția  sportivilor 
       Pentru EYOC, JWOC şi SEEOC se consideră calificaţi sportivii care se clasează pe primele trei 
locuri în clasamentele pe categorii la finalul etapelor de selecţie. 
        În urma rezultatelor primelor 2 etape de selecţie de la Cupa Altius (ambele etape contează) 
şi Cupa Mentor Silva, se vor selecta 4 sportivi care să reprezinte România la Cupa Ţărilor Latine. 
Aceştia fac deplasarea în Italia pentru Cupa Ţărilor Latine, şi din cauza asta nu pot participa la 
etapele 3, 4 şi 5 de selecţie, dar se consideră calificaţi şi pentru EYOC, JWOC şi SEEOC.   
       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 acele rezultate obținute de unii 
sportivi prin ,,colaborarea” pe trasee, dovedită cu ajutorul timpilor intermediari înregistrați în 
posturile de control în 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: 
                       - 17-28 aprilie – lot EYOC+JWOC -Villach/Austria şi Banska Bistrica/Slovacia 
                       - 29 mai-04 iunie – lot EYOC+JWOC - Samokov/Bulgaria 
                       - 27-28 iunie – lot EYOC - Banska Bistrica/Slovacia 
                       - 05-08 iulie – lot JWOC - Tampere/Finlanda  
                       - dată nestabilită - lot EYOC+JWOC - Piatra Arsă 
 

4. Dispoziţii finale 



        Sportivii calificaţi vor beneficia de sprijin financiar de la FRO în funcţie de performanţele 
obţinute în anul 2016, de performanţele din calificări şi de bugetul FRO. 
        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. 
 
           
                                          Colectivul tehnic pentru juniori şi tineret orientare în alergare 
                                                                      Tőkés Árpád 
                                                                   Lucian Gălăţeanu 


