FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE POPICE

REGULAMENTUL CUPEI ROMÂNIEI
LA ECHIPE - 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
Selecţionarea celor mai valoroase elemente pentru loturile naţionale în vederea participării la acţiunile
internaţionale ale federaţiei şi la campionatele mondiale de popice pe echipe şi la Cupele organizate de
NBC pentru sportivii de la categoriile de vârstă: seniori - senioare. La această competiţie pot participa
şi juniori – junioare care au împlinit vârsta de 16 ani la data jocului.
2.ORGANIZARE
Cupa României pentru sportivii menţionaţi mai sus (la punctul 1.) este organizată de F.R.Popice cu
sprijinul Cluburilor Sportive afiliate la federatie.
3.PROBE DE CONCURS ŞI CLASAMENT
Se vor juca patru etape la feminin/masculin. La fiecare etapa se vor acorda 3,2,1 puncte la feminin si
4.3,2,1 puncte la masculun in functie de locul ocupat de fiecare echipa .
Fiecare echipa va folosi sase sportivii titulari si patru rezerve, sportivii vor lansa câte 120 de bile mixte.
Clasamentul se va întocmi după fiecare etapă prin cumul de rezultate, separate Feminin/Masculin.
In etapa finala (ultima) se vor aduna punctele din fiecare echipa si care va avea cel mai mare punctaj
va fi castigatoare. In cazul in care doua sau mai multe echipe sunt la egalitate de puncte, departajarea
se va face prin cumulul total de popice doborate realizat in toate etapele.
Echipa care va cuceri “Cupa Romaniei” va avea drept de participare in “Cupa NBC”.
4.DATELE DE DESFĂŞURARE
Etapa a-I-a se va desfăşura în data de 10.09.2016 pe arena C.S. INTER PETRILA Fem. si in 11.09.2016 Masc
La prima etapa se va tragerea la sorti ordinea intrarii pe piste.
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La celelalte etape se va intra in ordinea clasamentului din etapa precedenta ( locul unu pe pista unu,
locul doi pe pista doi s.a.m.d. )
Etapa a-II-a se va desfăşura în data de 29.10.2016 pe arena C.S.Electromures Tg. MURES Fem./Masc.
Etapa a-III-a se va desfăşura în data de 03.12.2016 pe arena C.S.CONPET Pl.-Fem. si C.S.CFR Cluj-Masc.
Etapa a-IV-a - finala va fi in 2017, locatia si data se va stabili in Calendarul Intern pe Sem I 2017 .
In etapele 1,2,3 si 4 de Cupa Romaniei, ora oficiala de incepere este 9,00.
5.PARTICIPANŢI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE
Pot participa la Cupa României echipele de senioare, seniori si tineret ( feminin/masculin) care sunt
inscrise in C.N. ed. 2016-2017, solicitand inscrierea in Cupa Romaniei.
Toti sportivii care posedă legitimaţie tip F.R.Popice, cu viza anuala la zi şi viza medicală emisă de un
medic de cabinet sportiv, valabilă 12 luni, iar pentru sportivii care au implinit 50 de ani, veza
medicala in termen de 6 luni (calculata din data emiterei vizei).
Arbitrul nu acorda drept de joc unui sportiv daca nu indeplineste conditiile sus mentionate.
Neparticiparea la o etapa de “Cupa Romaniei” ; echipa in culpa va primi o amenda de 2000 lei
(conform Anexa 1; Taxe si Vize) care va fi achitata la FR Popice in termen de 72 de ore, in situatia
neachitari echipa va fi suspendata din urmatorele competitii pana cand amenda va fi achitata.
6.TITLURI ŞI PREMII
Echipele clasate pe locurile I - III, vor fi premiate de F.R.Popice, cu cupe, medalii, diplome.
7.CONDIŢII FINANCIARE
Cheltuielile de participare la fiecare etapa pentru arbitrul principal si secunzi ( barem arbitraj, masă,
transport) vor fi asigurate de clubul gazda la etapa respectiva Feminin sau Masculin.
Taxa de participare este de 350 lei pentru echipa care nu organireaza una dintre etape, echipa care nu
este gazda va achita taxa in contul federatiei, inainte de prima etapa.
8.DISPOZIŢII FINALE
Prezentul regulament se întregeşte cu Statutul F.R.Popice şi cu Regulamentul C.N. pe echipe seniori U50
ediţia 2016/2017.
Aprobat în şedinţa de Prezidiu Federal al F.R.Popice din data de 12.08.2016.
COMISIA DE COMPETIŢII
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