FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE POPICE

REGULAMENTUL CUPEI ROMÂNIEI
LA INDIVIDUAL SENIORI/RE + 50 ŞI SUB 50 ANI
EDIŢIA 2016-2017

În scopul înlesnirii şi înţelegerii se utilizează în acest regulament în mod preponderent, modul de scriere
“masculin”, astfel de exemplu “sportivul”, indiferent că se face referire şi la sportive.

1. SCOPUL
•
•

Cresterea numarului de practicanti ai jocului de popice si popularizarea pe intregul teritoriu al tarii.
La această competiţie pot participa sportivii care fac parte din categoria + 50 ani şi sub 50 de ani
care nu participa in C.N. pe echipe, Divizia Nationala.

2. ORGANIZARE
•

Cupa României pentru sportivii menţionaţi mai sus (la punctul 1.) este organizată de F.R.Popice cu
sprijinul cluburilor sportive din care fac parte sportivii invitaţi.

3. PROBE DE CONCURS ŞI CLASAMENT
•
•

Fiecare sportiv va efectua la etapele Cupei României lansarea a câte 120 de bile mixte.
Clasamentul se va întocmi după fiecare etapă prin cumulul de rezultate obţinute de sportivi.

4. DATELE DE DESFĂŞURARE
•
•
•
•
•
•

Etapa l-a se va desfăşura în data de 17.09.2016 pe arena C.S. CONPET PLOIEŞTI.
Etapa a II a se va desfăşura în data de 19.11.2016 pe arena C.S. SIDERURGICA HUNEDOARA.
Etapa a III a se va desfăşura în Sem.I-2017,data şi locaţia se vor stabili în Calendarul Intern 2017.
Etapa a IV a - FINALA se va juca în anul 2017, datele de desfăşurare se vor stabili după
definitivarea Calendarului Intern şi Internaţional pe Semestrul I 2017.
Tragerea la sorţi a ordinei de intrare în concurs se va face la etapa I-a la sala de concurs în ziua de
17.09.2016 la orele 8.15 pentru toti sportivii participanti.
Concursul începe la ora 09.00.

5. PARTICIPANŢI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE
•
•
•

Pot participa la Cupa României acei sportivi care posedă legitimaţie tip F.R.Popice cu viza anuala la
zi, viza medicala in termen de 6 luni la sportivii peste 50 ani .
Arbitrul nu acorda drept de joc unui sportiv daca nu indeplineste conditiile sus mentionate.
Numărul de sportivi participanţi este nelimitat (la primele trei etape) atât la sportivi cât şi la
sportive, recomandaţi de cluburile sportive din care fac parte sportivii.

•

•

După fiecare turneu se va intocmi clasamentul pe baza căruia se va intra in concurs în urmatoarea
etapă, urmând a se califica în FINALA primii 24 de sportivi care au participat la toate cele trei etape
preliminare.
Ordinea de intrare în concurs la prima etapa se va trage la sorti la sedinta tehnica ( locul unu pe pista
unu s.a.m.d.) pentru celelalte etape ordinea va fi în funcţie de rezultatele cumulate după fiecare etapă,
rezultatul cel mai mare pe pista1.
În etapa finală toţi sportivii vor concura de la zero, intrarea pe piste se va face în ordinea inversă a
rezultatelor cumulate în primele trei etape ( rezultatul cel mai mare va intra pe pista unu).
Schimbarea pistelor se va face conform regulamentului tehnic.
Sportivii care nu participă la următoarea etapă ( a-II-a şi a-III-a) vor anunţa din timp neparticiparea
pentru a se putea alcatui in mod corect seriile de intrare in concurs.
Pentru ca finala sa poata fi disputata, este obligatoriu sa participe minim 8 sportivi.

•

6. TITLURI ŞI PREMII

•

Sportivii clasaţi pe locurile I - III, vor fi premiaţi de F.R.Popice cu cupe, medalii, diplome.

•
•
•
•

7. CONDIŢII FINANCIARE
• Cheltuielile de participare pentru sportivii (cazare, masa si transport) vor fi asigurate de cluburile
sportive din care fac parte sportivii.
• Taxa de participare este de 30 lei, pentru fiecare sportiv, pentru fiecare etapă, taxa va fi incasata de
catre un reprezentant al federatiei, din care se vor achita cheltuielile cu arbitrul principal ( loco ) si
arbitri secunzi la fiecare etapa si premierile facute de federatie in etapa finala.
8. DISPOZIŢII FINALE
Prezentul regulament se întregeşte cu Statutul F.R.Popice şi cu Regulamentul C.N. pe echipe seniori
U50 ediţia 2016/2017.
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