FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE POPICE
REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL INDIVIDUAL CLASIC,
SPRINT SI TANDEM PENTRU SENIORI/SENIOARE
Editia 2016 - 2017
În scopul înlesnirii citirii şi înţelegerii se utilizează în acest regulament,în mod preponderent,
modul de scriere “masculin”,astfel de exemplu “sportivul” indiferent de faptul că se face referire şi la
sportive.
I. SCOPUL
Desemnarea campionilor naţionali în probele de individual clasic, sprint si tandem la seniori (f+m).
Selecţionarea celor mai valoroase elemente pentru loturile naţionale în vederea participării la
acţiunile internaţionale ale federaţiei şi la Campionatele mondiale de popice pentru seniori/senioare
din anul 2017.
II. ORGANIZAREA
Se organizează de către F. R. Popice pe arenele C. S. Conpet Petrolul Ploiesti ( masculin ) si C. S.
Siderurgica Hunedoara ( feminin), impreuna cu cluburile sportive din care fac parte sportivii.
Numărul sportivilor, nu este limitat, în nici o probă;
Finala se va disputa pe pistele 1-6.
Înscrierile se vor face la sediul F. R. Popice până la data de 28.10.2016.
Nerespectarea acestei date conduce la neparticiparea sportivilor din clubul respectiv.
Indicaţii pentru organizatori şi arbitri, conform articolului 10.5 din ISO-NBC – 2013, pagina 30.
FINALA se va organiza în perioada 05-06.11.2016 la Senioare pe arena C.S. Siderurgica
Hunedoara si in perioada 19-20.11.2016 la Seniori pe arena C.S. Conpet Petrolul Ploiesti.
FEMININ
In ziua de 05.11.2016 la ora 08:30 in Sala C.S. Siderurgica Hunedoara, va avea loc şedinţa
tehnică la Senioare si tragerea la sorti in cele trei probe de concurs, ind. classic, sprint si tandem.
La ora 09:00 dupa sedinta tehnica, se va desfăşura finala probei individual classic la feminin, se va
continua cu proba de Individual sprint. Intrarea în concurs se va face prin tragere la sorţi.
Dupa terminarea celor doua probe se va face festivitatea de premiere.
În cea de a doua zi, în data de 06.11.2016 la ora 08:00 se va desfăsura proba de tandem la feminin.
Numărul participanţilor va fi nelimitat, in proba de tandem pot participa si sportivii de la doua
Cluburi diferite. După terminarea probei urmează festivitatea de premiere.
MASCULIN
În ziua de 19.11.2016 la ora 08:30 in Sala C.S. Conpet Petrolul Ploiesti, va avea loc şedinţa
tehnică la Seniori şi tragerea la sorţi în cele trei probe de concurs, individual classic, sprint si tandem.
La ora 09:00 dupa sedinta tehnica, se va desfăşura finala probei individual classic la masculin, se va
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continua cu proba de Individual sprint. Intrarea în concurs se va face prin tragere la sorţi.
Dupa terminarea celor doua probe se va face festivitatea de premiere.
În cea de a doua zi, în data de 20.11.2016 la ora 08:00 se va desfăsura proba de tandem la masculin.
Numărul participanţilor va fi nelimitat, in proba de tandem pot participa si sportivii de la doua
Cluburi diferite. După terminarea probei urmează festivitatea de premiere.
Schimbarea pistelor se va face conform Regulamentului Campionatului Naţional pe echipe ediţia
2016 – 2017.
III. PROBE DE CONCURS
În proba individual clasic se vor lansa 4 seturi a câte 30 de bile mixte = 120 de bile mixte.
În proba de individual sprint se vor lansa 2 seturi a câte 20 bile mixte = 40 de bile mixte.
În proba de tandem se vor lansa 2 seturi a câte 30 de bile mixte = 60 de bile mixte.
PROBA INDIVIDUAL CLASIC
În acesta proba toţi sportivii înscrişi în concurs vor lansa câte 120 de lansări (4 seturi a câte 30 de
bile mixte). Sportivul care realizează mai multe popice doborâte va fi declarat campion naţional.
După terminarea concursului urmează festivitatea de premiere.
Vezi şi articolele 5.3.2 şi 5.3.3.1 din ISO-NBC-2013, pagina 11.
PROBA DE INDIVIDUAL SPRINT
Proba individual sprint se va juca sistem KO jucător contra jucător, conform planului de start.
Dacă numărul celor înscrişi este necorespunzător schemei de joc, se va disputa o rundă de
calificare. Locul 1 si 2 din clasamentul la Finala C.N. de Sprint din anul precedent, nu participa in
calificari si vor fi cap de serie in schema de 32, 16, sau 8 ( vor avea pozitia 1 si 2 din schema ).
A) Runda de calificare: Se va juca contra scor.
Intrarea pe piste pentru runda de calificare se va face prin tragere la sorţi. Ultimele rezultate din
runda de calificare vor fi eliminate. După eliminarea ultimelor rezultate, ordinea intrării pe schema
de 32, 16 sau 8, se va stabili conform rezultatelor obtinute in runda de calificare ( cel mai mare
rezultat va intra pe schema la pozitia 3, al doilea rezultat pe pozitia 4, al treilea pe pozitia 5, s.a.m.d.)
Toţi sportivii in calificari vor efectua 20 de lansări (1 set de 20 de bile mixte);
B) Proba de concurs:
Se va juca sistem KO jucator contra jucator.
Fiecare jucător va efectua în fiecare rundă 40 lansări (2 seturi a câte 20 de bile mixte).
Într-un set se vor lansa 10 bile la plin şi 10 bile la izolat.
Timpul de încălzire este de 3 min. pentru fiecare sportiv care intră în concurs.
Dacă un sportiv sta minim un set i se acorda 3 minute de încălzire.
În jocul direct jucător contra jucator, câştigătorul jocului va fi acel sportiv care va obţine în cele
două seturi, mai multe puncte de set, 2:0 sau 1:1 si victoria la “Sudden Victory”.
În cazul în care în urma disputării unui set există egalitate de popice doborâte, departajarea se va
efectua prin lansarea a câte 1 bile la plin (Sudden Victory) atunci fiecare sportiv va lansa câte o
bila in plin, primul va lansa sportivul din partea stanga apoi sportivul din partea dreapta. Punctul
de set va fi castigat de sportivul care a doborat mai multe popice.
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Dacă la încheierea rundei, după terminarea celor două seturi, există egalitate de puncte de set (1:1),
departajarea se va efectua prin lansarea a câte 3 bile la plin (Sudden Victory). Prima bilă de
departajare va fi lansată de către sportivul din partea stângă, apoi va lansa prima bilă de
departajare sportivul din partea dreaptă, s.a.m.d. până la terminarea celor 3 bile.
În cazul în care egalitatea de popice doborâte persistă, se va continua acelaşi sistem de departajare,
prin schimbarea pistelor, până la stabilirea câştigătorului.
Sportivii învinşi în semifinale vor primi medalii de bronz (locul 3 ).
După desfăşurarea probei de individual sprint urmează festivitatea de premiere.
Vezi şi articolele 5.3.2 şi 5.3.3.1 din ISO-NBC-2013, pagina 11.
PROBA DE TANDEM
Proba de tandem se va juca în sistem KO pereche contra pereche, Dacă numărul celor înscrişi este
necorespunzător schemei de joc, se va disputa o rundă de calificare. Locul 1 si 2 din clasamentul
la Finala C.N. de Tamdem din anul precedent, nu participa in calificari si vor fi cap de serie in
schema de 32, 16, sau 8 ( vor avea pozitia 1 si 2 din schema ).
Daca tandemul din anul precedent ( locul 1 sau 2 ) nu isi pastreaza componenta atunci ii va lua
locul urmatorul tandem ( cu aceasi componenta ) care va deveini cap de serie.
A) Runda de calificare: Se va juca contra scor.
Intrarea pe piste pentru runda de calificare se va face prin tragere la sorţi. Ultimele rezultate din
runda de calificare vor fi eliminate. După eliminarea ultimelor rezultate, ordinea intrării pe schema
de 32, 16 sau 8, se va stabili conform rezultatelor obtinute in runda de calificare ( cel mai mare
rezultat va intra pe schema la pozitia 3, al doilea rezultat pe pozitia 4, al treilea pe pozitia 5, s.a.m.d.)
Toţi sportivii in calificari vor efectua 30 de lansări (1 set de 30 de bile mixte);
B) Proba de concurs:
Se va juca sistem KO jucator contra jucator.
Fiecare pereche va efectua 60 de lansări (2 seturi de câte 30 de bile mixte).
După efectuarea unui set de lansări (30 bile mixte) perechile schimbă pistele.
Timpul de încălzire este de 5 minute pentru fiecare pereche care intră în concurs.
Dacă un tandem stă minim un set i se acorda 3 minute de încălzire.
Lansările vor avea loc în mod alternativ, adică se va începe cu sportivul 1 pe pista 1, care după
lansare va lua bila din jgheab şi o va preda la sportivul 2, pentru a doua lansare. După lansare acesta
va lua bila din jgheab şi o va preda pentru cea de a treia lansare s.a.m.d. Perechea cu popicaverajul
mai mare primeşte 1 punct de set, după care perechile schimbă pistele. În setul al doilea începe
concursul sportivul 2 de pe pistă din partea stângă.
Câştigătoarea jocului va fi perechea tandem care după ambele seturi are cele mai multe puncte de
set, 2:0 sau 1:1 si victoria la “Sudden Victory”.
În cazul în care în urma disputării unui set există egalitate de popice doborâte, atunci tandemul
câştigător va fi decis prin “Sudden Victory”.
Dacă la încheierea rundei, după terminarea celor două seturi, există egalitate de puncte de set (1:1),
atunci tandemul câştigător va fi decis prin “Sudden Victory”.
Proba de “Sudden Victory” se disputa astfel:
Fiecare tandem va lansa câte două bile, adică fiecare jucător din tandem va lansa câte o bilă în
plin pe ultima pistă pe care a evoluat. Va începe concursul sportivul 1 de pe pista din partea stângă.
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Câştigătoarea jocului va fi perechea tandem care la „Sudden Victory,, va obţine mai multe popice
doborâte.
Dacă egalitatea persistă, departajarea va continua cu schimbarea pistelor până la stabilirea perechii
care câştigă jocul. Va începe concursul sportivul 2 de pe pista din partea stângă.
Pot participa şi tandemuri formate din sportivi de la cluburi diferite.
Perechile tandem învinse în semifinale vor primi medalii de bronz (locul 3 ).
După desfăşurarea probei urmează festivitatea de premiere.
Vezi şi articolele 5.3.2 şi 5.3.3.1 din ISO-NBC-2013, pagina 11.
IV . PARTICIPANŢI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE
Pot participa la concurs seniori şi senioare care poseda legitimate tip F. R. Popice cu toate vizele la
zi. În proba de tandem seniori/senioare sportivii vor purta echipament uniform (şort, tricou, şosete).
Pe spatele tricourilor sau maieurilor va fi inscripţionata denumirea clubului sportiv de la care
provin.
V. CONDIŢII FINANCIARE
Cheltuielile de participare (transport, masă, cazare,taxa participare) la toate fazele competiţiei vor
fi suportate de către cluburile din care fac parte sportivii.
Cheltuielile de organizare, cât şi a premiilor care se vor acorda vor fi suportate de către Federaţia
Romană de Popice.
Taxa de participare în proba individual clasic este de 35 lei pentru senioare/seniori (taxa de start).
Taxa de participare în proba individual sprint este de 35lei pentru senioare/seniori (taxa de start).
Taxa de participare in proba tandem este de 45 lei/tandem (taxa de start).
VI.TITLURI ŞI PREMII
Seniorii şi senioarele care se clasează pe locul I vor fi declaraţi campioni naţionali ai probei
respective şi vor fi premiaţi cu cupe, medalii, tricouri de campion şi diplome .
Seniorii şi senioarele clasaţi pe locurile II şi III vor primi medalii şi diplome în probele respective.
VII.DISPOZIŢII FINALE
Dispoziţiile prezentului Regulament se întregesc cu prevederile Statutului Federaţiei Române de
Popice, cu cele ale Regulamentului ISO-NBC-2013 şi ale Regulamentului Campionatului Naţional pe
echipe de seniori U 50, ediţia 2016 – 2017.
Regulamentul a fost APROBAT in Sedinta de Prezidiu Federal din 27.09.2016
COMISIA de COMPETIŢII
Secretar General
Constantin Ioan STAMATESCU
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