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INTRODUCERE 

Scopul acestui document este de a furniza regulile care guvernează: 

a) Canoe Sprint 

b) Organizarea concursurilor de Canoe Sprint 
 

LIMBA 

În caz de îndoială, limba engleză britanică scrisă este limba recunoscută 
pentru toate comunicările legate de aceste reguli de competiție și 
desfășurarea tuturor competițiilor internaționale de canoe. 

Orice cuvânt care poate implica genul masculin include și femininul. 
 

DREPTURI DE AUTOR 

Drepturile de autor aparțin ICF.  

Aceste reguli pot fi fotocopiate. 

Versiunea originală a acestui regulament poate fi găsită pe site-ul ICF 
www.canoeicf.com. 

 
STRUCTURA REGULAMENTULUI 

 
 

Regulile ICF de guvernare a sportului  
• Reguli comune aplicabile tuturor disciplinelor 

• Exact aceleași formulare conținută în primul capitol al fiecărui 
regulament 

 
 

[CR] 

Reguli de principiu ICF 

• Principiul este aplicabil tuturor disciplinelor 

• Reguli personalizate pentru fiecare disciplină 

• Principiul afectează toate NF în mare măsură 

 
 
[RELA
ȚII CU 
PUBLI
CUL] 

 
Regulile sportive ICF 

• Reguli de competiție și teren de joc 

• Toate aspectele tehnice specifice disciplinelor 

 
 

[SR] 

http://www.canoeicf.com/
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REGULAMENTUL PROCESULUI DE DECIZIE 

Regulile de guvernare a sportului ICF [CR] 
 

 
Congresul 

Consiliul de 
Administrație 

Comitetul 
Tehnic 

Federațiile 
Naționale 

Propunerea 
 

X X X 

Redactare 
Formulare 

 
X 

  

Discuție X 
   

Vot X 
   

 
Reguli de principiu ICF [PR] 

 
 

Congresul 
Consiliul de 

Administrație 
Comitetul 

Tehnic 
Federațiile 
Naționale 

 
Propunerea 

  
X 

 
X 

 
X 

Redactare 
Formulare 

  
X 

  

 
Discuție 

 
X 

   

 
Vot 

X 
Politica generală și 

direcția 

X 
Prezentarea finală 

după congres 

  

 
Regulile sportive ICF [SR] 

 
 

Congresul 
Consiliul de 

Administrație 
Comitetul 

Tehnic 
Federațiile 
Naționale 

 
Propunerea 

   
X 

 
X 

Redactare 
Formulare 

   
X 

 

 
Discuție 

  
X 

  

 
Vot 

  
X 

  



Regulamentul Competiției ICF Canoe 
Sprint 2022 4 din 85 

 

PROCEDURA PENTRU REVIZUIREA REGULAMENTULUI ICF 
 
 

În
 a

nu
l a

nt
er

io
r 

Co
ng

re
su

lu
i 

 
 
 
 

Mai până în Noiembrie 

 
 
 
Consultarea tuturor părților interesate (de 
exemplu, sportivi, antrenori, oficiali) cu 
privire la modificările necesare ale regulilor. 

 
 
 

Decembrie până la 1 
martie 

 
 
 
Propunerile de reguli de către Federațiile 
Naționale și Comitetele Tehnice ICF. 

An
ul

 C
on

gr
es

ul
ui

 

 

Martie 

 
Analiza tuturor propunerilor de 
către Comitetele Tehnice ICF. 

 
Prima (1) reuniune a 

Consiliului de Administrație 
al ICF 

În martie/aprilie 

 
Votul regulilor sportive [SR]. 

 
Evaluarea regulilor de guvernare a sportului [CR] 
și a regulilor de principiu [PR]. 

 
Cel puțin trei (3) luni 
înainte de Congres 

Publicarea regulilor sportive aprobate [RS] de către 
Consiliul de Administrație al ICF. 

 
Publicarea regulilor de guvernanță sportivă 
evaluate [CR] și a regulilor de principiu [PR]. 

 

Congres ICF 
noiembrie/dece
mbrie 

Votul regulilor de guvernare a sportului [CR]. 
 
Votarea principalelor politici și direcții privind 
regulile principale [PR]. 

Consiliul Director întrunit 
după Congres 

 
Noiembrie / Decembrie 

 

 
Votul regulilor de principiu [PR]. 

1 ianuarie 
După Congres 

Publicarea și aplicarea modificărilor 
normelor aprobate. 
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GLOSAR 
 

 
Sport Sportul este canoe, caiac și toate activitățile de vâslit. 

 
Federația 
Națională 

 
Membru al Federației Naționale a Federației Internaționale de 
Canoe. 

 
 
Disciplina 

 
O disciplină este o ramură a unui sport care cuprinde unul 
(1) sau mai multe evenimente (de exemplu, Canoe Sprint, 
Canoe Slalom...). 

 
 
 
Competiția 

 

Competiția se desfășoară de la începutul primului eveniment 
până la finalizarea ultimei probe a unei discipline, excluzând 
ceremoniile de deschidere și de închidere. 

 
Atlet sau 
jucător 

 
Atlet masculin sau feminin 
În Canoe Polo faceți referire la jucător 

 
Gen 

 
Bărbat sau femeie 

 
 
 
 
Barcă 

 
O barcă este ambarcațiunea folosită pentru a practica canoe 
(de exemplu, canoe, caiac, SUP): 

• O singură barcă: o barcă cu un singur (1) loc pentru un 
atlet (de exemplu, caiac single); 

• O barcă cu echipaj: o barcă cu mai mult de un 

(1) loc pentru un atlet (de exemplu, canoe patru). 

 
Grupă de vârstă 

 
de ex., juniori, sub 21, sub 23, master în funcție de fiecare 
disciplină 

 
Categorie 

 
O categorie este definită de o barcă și de un gen (de exemplu, 
caiac bărbați, canoe mixte). 

 
 
Clasă 

 
O clasă este definită de o categorie și de numărul de locuri 
într-o barcă (de exemplu, bărbați caiac dublu; femei canoe 
patru). 
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Eveniment 

Un eveniment este un concurs la o (1) disciplină care are ca 
rezultat acordarea de medalii. 
Un eveniment este definit de cel puțin o clasă și în funcție de 
competiție și disciplină cu informații suplimentare opționale: o 
distanță și/sau o grupă de vârstă (ex., juniori caiac bărbați 
dublu 500 m, sub 23 de ani caiac feminin single, canoe bărbați 
dublu clasic ). 

 

 
Tipul evenimentului 

• Evenimente individuale: O barcă formată din unul (1) 
sau mai mulți sportivi care concurează împotriva altor 
bărci. 

• Evenimente pe echipe: două (2) sau mai multe bărci 
care concurează împreună împotriva altor echipe. 

 
Etapa evenimentului 

 
O etapă a competiției (de exemplu, preliminarii, serii, 
semifinală, finală). 

 
Alergare sau cursă 
sau meci 

 
Unitatea de bază a unei faze a unui eveniment (de exemplu, prima 
rundă, semifinală, finală). 

Programul 
competiției 

 
Lista evenimentelor incluse într-un concurs. 

 
Orarul 
competiției 

 
Lista completă a evenimentelor și diferitele etape ale acestora 
cu ora la care vor avea loc. 

 
Oficial Tehnic 
Internațional 

 

Supraveghează funcționarea competiției. 

 
Comitetul de 
organizare 
gazdă 

Comitetul de organizare gazdă poate fi o Federație Națională 
sau o filială sau o organizație terță specializată în 
managementul competițiilor. 

 
Definiția 
înțelesului 

• poate: opțional 
• ar trebui: recomandat 

• trebuie: obligatoriu / obligatoriu 

 
 
Clasa de sport 
(numai cartea 
de para 
canoe) 

 
O clasă sportivă este o categorie definită de ICF Para canoe în 
Regulile de clasificare, în care sportivii sunt grupați în funcție 
de impactul unei deficiențe eligibile asupra capacității lor de a 
executa sarcinile și activitățile specifice fundamentale pentru 
sport. 
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LISTA ABREVIERILOR 
 

ICF Federația Internațională de Canoe 

IOC Comitetul Olimpic Internațional 

NOC Comitetul Olimpic Național 

OCOG Comitetul de Organizare al Jocurilor Olimpice și Paraolimpice 

NF Federația Națională 

CSPC Comitetul Canoe Sprint 

ICF HQ Sediul Oficial al Federației Internaționale de Canoe 

CR Regulile de guvernare a sportului 

PR Reguli de principiu 

SR Regulile sportive 

HOC Comitetul de organizare gazdă 

ITO Oficial Tehnic Internațional 

DNS Nu a început 

DSQ Descalificate pentru un eveniment 

DNF Nu a terminat 

DQB Descalificat pentru întreaga competiție pentru Comportament 
nedemn de un sportiv 

WB Cei mai buni timpi la nivel mondial 

WADA Agenția mondială anti-doping 
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COMPETIȚII INTERNAȚIONALE [CR] 

CALENDARUL COMPETIȚIILOR INTERNAȚIONALE [CR] 

CAPITOLUL 1 - GUVERNANȚA SPORTULUI 
 

Toate competițiile anunțate ca fiind internaționale trebuie să 
fie guvernate de regulile ICF. 

Competițiile organizate de o Federație Națională sau de 
asociațiile afiliate acesteia sunt considerate internaționale dacă sunt 
invitați sportivi/echipe străine. 

Competițiile de canoe în Jocurile regionale, continentale și 
multi-sport trebuie să fie organizate în conformitate cu regulile ICF 
pentru Campionatele Mondiale pentru disciplina respectivă. 

Evenimentele olimpice ar trebui folosite ca bază pentru 
programul competiției în jocurile continentale. 

Organizarea și programul de canoe în jocuri multi-sport la nivel 
mondial trebuie să fie aprobate de ICF și pentru nivel continental de către 
asociația continentală relevantă. 

 

 

Calendarul competițional internațional al fiecărei discipline este 
organizat pe patru (4) niveluri: 

 

 Tipul 
competiției Competiția 

Nivel 1 
 

ICF 
competiția 

Campionatele Mondiale ICF 

Nivel 2 Cupele Mondiale ICF 

Nivel 3 Competițiile Mondiale de Clasificarea ICF 

 
Nivel 4 

• Competițiile internaționale 
• Competițiile de avansați sau de tip open 

• Competițiile invitaționale 

Doar o Federație Națională, un membru asociat sau o asociație 
continentală a ICF poate aplica pentru înscrierea unei competiții în 
calendarul ICF. 

O cerere de calendar pentru o competiție internațională de 
nivel 1 și de nivel 2 este prezentată în statutul ICF. 
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ELIGBILITATEA ATLEȚILOR PENTRU 
COMPETIȚIA ICF  (NIVEL 1 LA 3) [CR] 

O cerere de calendar pentru o competiție internațională de 
nivel 3 (dacă este cazul) și nivelul 4 poate fi făcută prin următorul proces: 

1.2.4.a O cerere de calendar se face direct în baza de date ICF; 

1.2.4.b Termenul limită pentru aplicațiile calendaristice pentru 
competiția internațională de nivel 3 este primul (1) septembrie anul 
anterior competiției; 

1.2.4.c Termenul limită pentru aplicațiile calendaristice pentru 
competiția internațională de nivel 4 este cu trei (3) luni înainte de 
concurs. 

Publicarea calendarului 

1.2.5.a Calendarul competițiilor ICF de nivel 1 și 2 va fi publicat 
până la data de 1 ianuarie a anului anterior competițiilor; 

1.2.5.b Calendarul competițiilor ICF nivelul 3 va fi publicat până 
la primul (1) octombrie, anul anterior competițiilor; 

1.2.5.c Calendarul competițiilor internaționale (nivel 4) va fi 
publicat imediat după aprobarea de către ICF. 

 

 

Doar sportivii care sunt membri ai cluburilor sau asociațiilor 
afiliate unei Federații Naționale au dreptul de a participa la o competiție 
ICF. 

Un atlet care a îndeplinit 1.3.1 și a obținut mai întâi acordul 
(scris) al Federației Naționale a sportivului, are permisiunea să concureze 
individual într-o competiție ICF. 

Fiecare Federație Națională trebuie să se asigure că sportivii lor 
se află într-o stare bună de sănătate și de fitness, ceea ce le permite să 
concureze la un nivel proporțional cu nivelul competiției specifice ICF. 

Fiecare Federație Națională trebuie să se asigure că sportivii lor, 
oficialii echipei, precum și Federația Națională însăși, au asigurare 
adecvată de sănătate, accidente și bunuri personale. 
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SCHIMBARE NAȚIONALITATE SPORTIVĂ A ATLETULUI [CR] 

 
 

Primul an în care un atlet poate concura într-o competiție ICF 
(nivelul 1 până la 3) sau la o competiție internațională (nivelul 4) este 
anul împlinirii vârstei de 15 ani. 

Un atlet începând cu anul împlinirii vârstei de 13 ani poate 
concura într-o competiție internațională (nivel 4) într-un anumit 
eveniment de grupă de vârstă cu un format/reguli de competiție adaptate 
corespunzător, definite de HOC. 

Ultimul an în care un atlet poate concura în grupa de vârstă de 
juniori este anul împlinirii vârstei de 18 ani. 

Ultimul an în care un atlet poate concura în grupa de vârstă sub 
21 de ani este anul împlinirii vârstei de 21 de ani. 

Ultimul an în care un atlet poate concura în grupa de vârstă sub 
23 de ani este anul împlinirii vârstei de 23 de ani. 

Un sportiv poate concura într-un eveniment de master în anul în 
care atinge limita inferioară a grupei de vârstă. Grupele de vârstă ale 
profesioniștilor sunt definite de fiecare disciplină cu o vârstă minimă de 
35 de ani. 

Pentru a intra într-o competiție cu o anumită grupă de vârstă, 
un sportiv sau Federația Națională trebuie să prezinte documente 
justificative precum pașaport, carte de identitate sau document similar 
cu Fotografie, care să confirme vârsta sportivului. 

 

 

Un sportiv care a concurat internațional la orice nivel în ultimii 
trei (3) ani necesită autorizație din partea ICF cu aprobarea celor două (2) 
Federații Naționale implicate pentru a schimba naționalitatea sportivă. 

Pentru ca un sportiv să fie eligibil pentru schimbarea 
naționalității sportive, el/ea trebuie să fi locuit în acea țară în ultimii doi 
(2) ani sau să dețină naționalitatea noii țări. 

Un sportiv care are vârsta de 18 ani sau mai puțin își poate 
schimba naționalitatea sportivă cu aprobarea celor două (2) federații 
naționale implicate. El/ea nu este obligat să îndeplinească regula de 
rezidență de doi (2) ani. 

GRUP DE VÂRSTĂ [CR] 
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PROCES DE INSCRIERE [CR] 

Solicitarea de schimbare a naționalității sportive trebuie făcută 
la ICF de către noua Federație Națională până la data de 30 noiembrie a 
anului înainte ca sportivul să dorească să concureze. 

Pentru Jocurile Olimpice și Paraolimpice, regulile Cartei 
Olimpice și Paraolimpice vor fi aplicate pentru problemele de 
naționalitate. 

Pentru ca un sportiv să obțină un loc olimpic sau paraolimpic la 
canoe trebuie să dețină cetățenia/naționalitatea Federației Naționale pe 
care o reprezintă. 

Un sportiv nu poate concura pentru mai mult de o (1) Federație 
Națională în orice an calendaristic, la canoe. 

Sportiv refugiat al ONU: 

1.5.8.a Un sportiv care nu are o țară recunoscută de naționalitate 
sportivă și care are statutul oficial de refugiat ONU poate concura în 
competițiile ICF. Solicitarea de a concura în Competițiile ICF trebuie 
trimisă la Sediul ICF care va decide dacă înscrierea poate fi 
acceptată împreună cu Președintele Tehnic al disciplinei; 

1.5.8.b Sportivul refugiat va deține același statut ca membru al 
echipei naționale din alte țări în competiția ICF și va respecta 
Statutele și Regulile de competiție ICF; 

1.5.8.c Refugiatului trebuie să i se permită să concureze la 
Campionatele Naționale din țara în care a obținut statutul de 
Refugiat ONU; 

1.5.8.d Modificările aduse statutului de Refugiat ONU al 
sportivilor sau că sportivul obține o naționalitate sportivă vor activa 
regulile ICF pentru naționalitate sportivă. 

 

 

Competiții ICF (nivelul 1 până la nivelul 3) 

1.6.1.a Înscrierile nominale pentru competițiile ICF vor fi 
acceptate numai de la Federațiile Naționale care sunt actuale 
membri ai ICF; 

1.6.1.b O înscriere trebuie să conțină: 

• Numele Federației Naționale de care aparține sportivul(i); 
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• Numele și prenumele sportivului(i); 
• Țara de naștere a sportivului (sportivilor); 

• Genul sportivului (sportivilor); 

• Data nașterii sportivului (sportivilor); 
• Numărul ICF al sportivului(lor) (dacă este cunoscut); 

• Evenimentele la care sportivul (sportivii) sau echipa (echipele) 
doresc să participe; Numele, prenumele și adresa de e-mail a 
Liderului Echipei; 

1.6.1.c Înscrierile nominale trebuie făcute în sistemul de înscriere 
online ICF; 

1.6.1.d O chitanță pentru înregistrarea nominală va fi disponibilă 
prin sistemul de înscriere online ICF; 

1.6.1.e Termenul limită pentru înscrierile nominale este cu 10 
zile înainte de prima zi de concurs sau clasificare pentru para 
canoe; 

1.6.1.f În circumstanțe extraordinare, se poate face o cerere 
către Președintele Tehnic pentru acceptarea înscrierilor nominale 
cu întârziere de la Federațiile Naționale. Este la discreția 
președintelui tehnic să accepte sau să refuze o intrare cu întârziere. 
Intrările cu întârziere și retragerile cu întârziere vor suporta o taxă 
de 20 de euro per atlet în plus față de taxa de participare; 

1.6.1.g La bărcile cu echipaj, numele sportivilor trebuie să fie în 
ordinea în care concurează în barcă. Prenumele trebuie să fie 
sportivul din fața bărcii. 

Concurs internațional (nivel 4) 

1.6.2.a Înscrierile nominale pentru competițiile internaționale 
(nivel 4) vor fi acceptate de la persoane fizice sau Federații 
Naționale; 

1.6.2.b Înscrierile trebuie să fie în scris sau online, în 
conformitate cu reglementările date de HOC; 

1.6.2.c O înscriere trebuie să conțină: 

• Naționalitatea sportiva a sportivului; 
• Numele și prenumele pentru sportiv; 

• Genul sportivului; 

• Data nașterii sportivului; 

• Evenimentele la care sportivul(ii) sau echipele doresc să participe. 
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VALIDITATEA COMPETIŢIEI [CR] 

1.6.2.d HOC trebuie să confirme în scris sau electronic primirea 
fiecărei înscrieri în termen de două 
(2) zile. 

 

 

 

Campionatele Mondiale (competiție ICF de nivel 1) 

1.7.1.a În probele olimpice și paraolimpice, un Campionat 
Mondial valabil se ține numai dacă cel puțin șase 
(6) Federații naționale de pe cel puțin trei (3) continente iau startul 
la eveniment. Dacă în timpul competiției unele Federații Naționale 
abandonează sau nu termină, valabilitatea Campionatelor nu este 
afectată; 

1.7.1.b Pentru evenimentele non-olimpice și non-paraolimpice, 
un Campionat Mondial valabil se desfășoară numai dacă cel puțin 
șase (6) Federații Naționale în fiecare eveniment și cel puțin trei (3) 
continente încep GLOBAL în competiție. Dacă în timpul competiției 
unele Federații Naționale abandonează sau nu termină, valabilitatea 
Campionatelor nu este afectată. 

Cupa Mondială (nivelul 2 de competiție ICF) și nivelul 3 de 
competiție ICF: 

1.7.2.a O Cupă Mondială valabilă se desfășoară numai atunci când 
în competiție încep un minim de cinci (5) Federații Naționale de pe 
cel puțin două (2) continente; 

1.7.2.b Pentru a fi recunoscut ca eveniment valabil cel puțin trei 
(3) bărci sau trei (3) echipe din două (2) Federații Naționale diferite 
încep în acel eveniment; 

1.7.2.c Pentru valabilitatea evenimentului, nu este necesar ca 
toate cele trei (3) bărci sau toate trei (3) echipe să termine. 

Pentru a fi recunoscută ca competiție internațională (nivel 4) 
trebuie distribuită cel puțin o invitație Federațiilor Naționale sau 
sportivilor străini. 
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Campionatele Mondiale sunt organizate numai sub autoritatea 
Consiliului Director al ICF și numai în cadrul evenimentelor prevăzute în 
programul competiției. 

Modificările în organizarea Campionatelor Mondiale pot fi făcute 
numai prin procesul documentat în contractul dintre ICF și HOC. 

 

Programul competiției este decis de Consiliul de Administrație al 
ICF. 

Programul competiției este responsabilitatea ICF. ICF va lua în 
considerare nevoile de difuzare și/sau alți factori externi care afectează 
programul. 

Juriul 

1.8.5.a În timpul Campionatelor Mondiale, autoritatea supremă 
revine Juriului; 

1.8.5.b Juriul este format din trei (3) persoane; 

1.8.5.c Consiliul de Administrație al ICF numește membrii 
Juriului; 

1.8.5.d Unul dintre acești membri este numit președinte al 
juriului. 

Premiile 

1.8.6.a Premiile sunt acordate conform ghidurilor protocolului 
ICF; 

1.8.6.b Medaliile se acordă după cum urmează: 

• Locul 1: o medalie de aur 
• Locul 2: o medalie de argint 

• Locul 3: o medalie de bronz 

1.8.6.c La probele cu barca cu echipaj sau la probele pe echipe, 
fiecare sportiv va primi medalia corespunzătoare;  

1.8.6.d Pentru a menține formalitatea ceremoniei, sportivii care 
primesc medalii trebuie să poarte uniformele echipei naționale. 

CAMPIONATELE MONDIALE ICF  (NIVEL 1) [CR] 
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CAMPIONATELE MONDIALE AVANSAȚI (NIVEL 4) 
[CR] 

ANTI-DOPING [CR] 

SOLICITAREA IMPLICĂRII CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAŢIE AL ICF 

[CR] 

Cupa Națiunilor 

1.8.7.a Cupa Națiunilor va fi acordată Federației Naționale la 
Campionatele Mondiale cu cea mai bună performanță generală; 

1.8.7.b Clasamentul va fi realizat conform sistemului definit 
pentru fiecare disciplină. 

 
 

 

La fiecare disciplină se pot organiza Campionate Mondiale de 
Master. 

Consiliul de Administrație al ICF stabilește evenimentele pe baza 
recomandării Comitetului Tehnic în cauză. 

Vor fi acceptate înscrieri individuale și federații naționale. 
 

 

Dopajul, așa cum este definit în Codul Mondial Antidoping și în 
regulile ICF antidoping, este strict interzis. 

Programul anti-doping trebuie desfășurat în conformitate cu 
reglementările ICF de control anti-doping sub supravegherea comitetului 
medical și anti-doping ICF. 

Sportivii și personalul de sprijin înscriși în orice competiție ICF 
sau campionate continentale trebuie să finalizeze programul de educație 
anti-doping al ICF sau echivalent înainte de a concura sau riscă să li se 
interzică intrarea în competiție. 

 

 

O Federație Națională participantă poate face apel la Consiliul 
Director al ICF dacă, după încheierea competiției, devin cunoscute fapte 
noi care ar afecta substanțial o decizie luată în cadrul competiției. 

Chestiuni de fapt din timpul competiției nu pot fi contestate în 
recurs. 
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DESCALIFICAREA PENTRU COMPORTAMENT 
NEDEMN DE UN SPORTIV [CR] 

Rezultate [CR] 

MĂRCI ÎNREGISTRATE ȘI RECLAMĂ [CR] 

O contestație la Consiliul de Administrație al ICF trebuie 
depusă în termen de 30 de zile de la încheierea competiției, însoțită de o 
taxă de 75 de euro. Taxa va fi rambursată dacă contestația este admisă. 

Consiliul Director al ICF își ia decizia și o adresează în scris 
Federației Naționale. 

 

 

Un sportiv care încearcă să câștige o competiție prin mijloace 
neregulate, încalcă intenționat regulile sau care contestă valabilitatea 
acestora, după cum consideră oficialii, poate fi descalificat pentru 
competiție (DQB). 

Pentru descalificarea după competiție cauzată de dopaj sau 
ineligibilitate trebuie completate următoarele: 

• Ștergerea tuturor rezultatelor obținute și a clasamentelor 
ambarcațiunilor (DQB); 

• Recalcularea tuturor rezultatelor în consecință; 

• Producerea versiunii revizuite a tuturor rezultatelor afectate 
(rezultate, rezumate, medalii). 

 

 

Pentru competițiile ICF (nivelul 1 până la 3), o copie 
electronică a rezultatelor oficiale detaliate trebuie furnizată ICF în 
formatele specificate în termen de șapte (7) zile de la încheierea 
competiției. Rezultatele electronice trebuie păstrate online în scopuri 
istorice. 

Pentru competițiile internaționale (nivelul 4), o copie 
electronică a rezultatelor oficiale detaliate trebuie trimisă la ICF în 
format pdf pentru publicare pe site-ul ICF în termen de șapte (7) zile de 
la încheierea competiției. 

 

 

Nu este permisă publicitatea pentru fumatul de tutun și pentru 
băuturile spirtoase tari. 

Bărcile, accesoriile și îmbrăcămintea pot avea mărci 
comerciale, simboluri publicitare și text scris. 

Imaginile, simbolurile, sloganurile și textul scris care nu au 
legătură cu finanțarea sportului sau cu orice mesaj politic nu sunt 
permise. 
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OFICIALUL TEHNIC INTERNAȚIONAL (ITO) - 
EXAMINARE  [CR] 

Toate materialele publicitare utilizate trebuie plasate astfel 
încât să nu interfereze cu identificarea sportivilor și să nu afecteze 
rezultatul cursei. 

 

 

Calendarul de examinare 

1.15.1.a În fiecare an se publică calendarul examenelor oficiale 
pentru fiecare disciplină la propunerea fiecărei catedre tehnice; 

1.15.1.b Asociațiile continentale sau federațiile naționale au 
dreptul să solicite susținerea unui examen la Catedra tehnică în 
cauză. În acest caz, această entitate organizatoare trebuie să 
acopere costurile de organizare a examenului, inclusiv pensia 
completă și cheltuielile de deplasare ale examinatorilor. 

Cererile candidaților 

1.15.2.a Doar Federațiile Naționale au dreptul să desemneze 
candidați pentru examen cu cel puțin 30 de zile înainte de examen; 

1.15.2.b Cererile trebuie trimise la sediul ICF pe formularul 
conceput de ICF și publicat pe site-ul ICF; 

1.15.2.c Sediul ICF va transmite lista de candidați Președintelui 
Tehnic în cauză; 

1.15.2.d Pentru fiecare candidat care se înscrie la examen, 
Federația Națională va plăti 20 de euro; 

1.15.2.e Factura finală va fi transmisă Federației Naționale în 
perioada 30 octombrie – 30 noiembrie; 

1.15.2.f Federațiile naționale sunt responsabile financiar pentru 
oficialii lor 

Realizarea examinării 

1.15.3.a O subcomisie, numită de președintele tehnic în cauză, 
va administra examenul; 
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ITO – NOMINALIZARE PENTRU COMPETIȚILE ICF 
[CR] 

1.15.3.b Examenul se va desfășura în limba engleză pentru 
oficialii care doresc să fie considerați oficiali pentru competițiile ICF 
și se va baza pe cunoștințele lor despre statutele ICF și regulile ICF. 
Fiecare disciplină poate adăuga o evaluare practică sau o cerință 
minimă de experiență; 

1.15.3.c Dacă candidații susțin examenul în orice altă limbă 
oficială, aceștia nu pot fi luați în considerare pentru oficierea 
competițiilor ICF. 

Cardul oficialilor 

1.15.4.a După finalizarea examinării, Președintele Tehnic în 
cauză completează raportul oficial de examinare ICF și îl transmite 
la sediul ICF, unde se eliberează carnetele de oficial pentru cei care 
au promovat examenul și se transmit Federațiilor Naționale; 

1.15.4.b Cardurile oficialilor expiră după patru (4) 
ani; 

1.15.4.c În cazul în care cardul unui oficial expiră, este pierdut 
sau distrus, se va percepe o taxă de 20 de euro pentru reînnoire. 

1.15.4.d Va fi eliberat un card de funcționar reînnoit 
începând cu data de expirare anterioară. 

1.15.4.e Dacă cardul unui funcționar a expirat de mai mult de doi 
ani, ITO trebuie să finalizeze din nou examinarea. 

 

 

Doar federațiile naționale au dreptul să nominalizeze ITO 
pentru competițiile ICF de nivel 1 și de nivel 2. 

Termenul limită pentru depunerea propunerilor ITO pentru 
fiecare disciplină este 31 decembrie a anului anterior competiției. 

Nominalizările se depun la președintele tehnic respectiv (cu o 
copie la sediul ICF). 

Președintele tehnic va prezenta o listă de funcționari 
Consiliului de Administrație al ICF pentru aprobarea acestora cel târziu 
până la 1 (1) martie. 
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OBIECTIV [PR] 

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE [PR] 

CAPITOLUL 2 - INTRODUCERE 
 

 

Scopul unei competiții de Canoe Sprint este ca oamenii să concureze între 
ei în caiace și canoe, pe un traseu clar definit, fără obstacole, în cel mai 
scurt timp posibil, conform regulilor. 

 

 

Tipuri de competițiile internaționale: 
 

Tipul 
competiției 

 
Competiția Înscrieri 

 
 
 

ICF 
competiția 

 
LEVEL 1 

Campionatele Mondiale ICF 
Campionatele Mondiale ICF 
pentru Juniori și U23 

 
1 barcă per 

eveniment per 
NF 

 
LEVEL 2 

 
Cupele Mondiale ICF 2 bărci per 

eveniment per 
NF 

LEVEL 3 
  

A se stabili de 
către 

organizator  
Competiție 
internațională 

 

LEVEL 4 
Competițiile de avansați sau de tip 
open Competițiile invitaționale 

 

Aceste competiții trebuie să fie supravegheate sau gestionate de 
cel puțin un (1) oficial acreditat care deține un card de Oficial ICF Canoe 
Sprint valabil. 
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SPECIFICAȚIILE AMBARCAȚIUNILOR [PR] 

CONSTRUCȚIA [PR] 

CAPITOLUL 3 - ECHIPAMENTUL ATLEȚILOR 
 

 

Ambarc
ațiunil

e 

K1 K2 K4 C1 C2 C4 

Lungimea maximă 
(cm) 

 
520 

 
650 

 
1100 

 
520 

 
650 

 
900 

Greutatea minimă 
(kg) 

 
12 

 
18 

 
30 

 
14 

 
20 

 
30 

 

 

Lungimea unui caiac sau a unei canoe trebuie măsurată între 
extremele prova și pupa. 

 

Secțiunea carenei și liniile longitudinale ale carenei caiacului și 
canoei nu trebuie să fie concave (orizontal și respectiv vertical). 

Construcția punții nu poate fi mai înaltă în niciun punct 
orizontal decât cel mai înalt punct al marginii din față a primului cockpit. 

Toate bărcile trebuie să fie construite simetric pe axa lungimii 
lor. 

Nicio substanță străină nu poate fi adăugată pe suprafața 
bărcilor care poate oferi sportivului un avantaj nedrept. Utilizarea 
lubrifianților pentru carenă nu este permisă. 

Nicio parte a bărcii (inclusiv scaunul și suportul pentru picioare) 
nu poate avea părți mobile care să poată fi folosite pentru a ajuta la 
propulsarea bărcii într-un mod care să ofere atleților un avantaj nedrept 
(sistemele de scaune mobile deja utilizate sunt acceptate). 

Pentru ca un model de ambarcațiune să fie eligibil pentru 
competițiile internaționale, același model de ambarcațiune trebuie să fi 
trecut un control oficial de ambarcațiune la Campionatele Mondiale sau la 
Cupele Mondiale. După aprobarea CSPC și cu condiția ca barca să fie 
disponibilă pe piața comercială, aceasta poate fi utilizată ulterior. 
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CAIACELE [PR] 

Inovațiile în echipamente, inclusiv, dar fără a se limita la bărci, 
echipamente aferente și îmbrăcăminte, trebuie să îndeplinească 
următoarele cerințe înainte de a fi permise pentru utilizare în 
competițiile internaționale ICF, inclusiv Campionatele Mondiale și Jocurile 
Olimpice: 

3.2.8.a Acestea trebuie să fie disponibile tuturor sportivilor (fără 
brevete exclusive); 

3.2.8.b Costurile implicate trebuie să fie rezonabile; 

3.2.8.c Trebuie să existe șanse egale pentru toți sportivii; 

3.2.8.d Ele trebuie să fie sigure și ecologice. 

Inovația trebuie depusă la ICF CSPC pentru evaluare. Dacă se 
consideră că îndeplinește condițiile de mai sus și este aprobat pentru 
utilizare, trebuie să fie disponibil pentru toți sportivii până la data de 1 
ianuarie a acelui an pentru a fi autorizat pentru utilizare la competițiile 
internaționale. Echipajele cu inovații neaprobate nu vor avea voie să 
concureze. ICF CSPC are singura autoritate de a decide toate problemele 
în temeiul acestei reguli. 

O barcă sau un atlet poate fi echipat cu un dispozitiv care 
oferă feedback în timp real asupra performanței pentru a fi utilizat de 
televiziune sau de prezentare sportivă. Dispozitivul poate fi utilizat de 
către sportiv pentru analiză în urma unei curse, dar în niciun caz 
dispozitivul nu poate fi utilizat pentru a oferi feedback în timp real 
atletului în timpul unei curse. 

 

 

Bărcile pot avea maximum o (1) cârmă. Cârma trebuie plasată 
sub carena bărcii. 

Barca trebuie să fie proiectată pentru ca atleții să se așeze (tip 
Caiac), nu un design de top (tip Surf Ski). 

Caiacele vor avea voie cu deflectoare de buruieni în fața cârmei. 
Deflectorul pentru buruieni poate avea maxim 20 cm lungime și nu poate fi 
mai adânc decât cârma. 
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ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE [SR] 

IDENTIFICAREA ȘI RECLAMA 
MĂRCILOR ÎNREGISTRATE [PR] 

 
 

Cârmele de conducere sau orice dispozitiv de ghidare care 
direcționează cursul canoei nu sunt permise. 

Sunt permise genunchiere permanente atașate definitiv de 
podea. 

C1 și C2 pot fi complet deschise. Lungimea minimă a deschiderii 
trebuie să fie de 280 cm. Marginea laterală a bărcii (placă) se poate 
extinde cu maximum cinci (5) cm în barcă de-a lungul întregii deschideri 
definite. Barca poate avea maximum trei (3) bare de întărire cu o lățime 
de maximum șapte (7) cm fiecare. 

Canoea C4 poate fi complet deschisă, lungimea minimă a 
deschiderii trebuie să fie de 390 cm. Marginea laterală a bărcii (placă) se 
poate extinde cu maximum șase 
(6) cm în barcă de-a lungul deschiderii definite. Barca poate avea 
maximum patru (4) bare de întărire cu o lățime de maximum șapte (7) cm 
fiecare. 

 

 

Bărcile trebuie să fie construite astfel încât să rămână 
plutitoare atunci când sunt umplute cu apă. 

Nicio parte a corpului sportivului nu trebuie să fie atașată de 
barcă 

 

 

Cerințele pentru publicitatea pe echipament și îmbrăcăminte 
pentru competițiile ICF Canoe Sprint (cu excepția Jocurilor Olimpice, a se 
vedea capitolul 12) sunt detaliate în Ghidul ICF pentru Publicitate 
Identificarea mărcilor înregistrate pe echipament Manual. 

CANOELE [PR] 
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BĂRCI ȘI DISTANȚE [PR] 

 EVENIMENTE [PR] 

CAPITOLUL 4 - PROGRAMUL COMPETIȚIEI 
 

 

Ambarcațiunile oficiale recunoscute de ICF sunt: 
 

Ambarc
ațiunil

e 

K1 Caiac simplu 

K2 Caiac dublu 

K4 Caiac patru 

C1 Canoe simplu 

C2 Canoe dublu 

C4 Canoe patru 

SUP Placă de vâslit în picioare 
 

Distanțele oficiale recunoscute de ICF sunt: 200m, 500m, 1000m și 
5000m. 

 

 

Evenimentele olimpice sunt cele de la 12.2 

Evenimentele non-olimpice posibile sunt cele de la 13.2.1.b. 
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CALIFICĂRI ȘI FINALE [SR] 

CAPITOLUL 5 - FORMATUL COMPETIȚIEI 
 

 

Cel puțin trei (3) caiace sau canoe trebuie să fie introduse 
înainte de a putea avea loc cursa. Dacă numărul de înscrieri în cursele de 
până la 1000 de metri inclusiv este mai mare decât numărul de benzi, 
sunt necesare serii. 

Împărțirea bărcilor în serii ar trebui stabilită prin tragere la sorți 
sau prin clasamentul mondial ICF. Sistemul de calificări și progresiile sunt 
definite în Anexa 1. 

La tragere la sorți, serii ar trebui să aibă același număr de bărci 
sau maximum o (1) barcă suplimentară într-o serie (de exemplu, încălzire 
1 – 8 bărci, încălzire 2 – 7 bărci). 

Finala B se va desfășura numai atunci când există mai mult de 
18 ambarcațiuni în acel eveniment special și o finală C va avea loc numai 
atunci când există mai mult de 36 de ambarcațiuni în acel eveniment 
anume. 

Componența unui echipaj, care s-a calificat în semifinale sau în 
finală, nu trebuie modificată. 

Pentru cursele de peste 1000 de metri, nu ar trebui să se 
desfășoare serii și toate ambarcațiunile care participă trebuie să înceapă 
simultan. 

În cazul în care lățimea apei sau alte condiții nu permit o 
pornire simultană, ar trebui permise pornirile la intervale regulate. 
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INVITAȚII [PR] 

ÎNSCRIERI [PR] 

CHAPTER 6 - INVITAȚII ȘI ÎNREGISTRĂRI 
 

 

Invitațiile trebuie trimise cu cel puțin două (2) luni înainte de 
concurs. 

Invitațiile la o competiție internațională trebuie să conțină 
următoarele informații: 

6.1.2.a Data și locul competiției; 

6.1.2.b Situația și planul cursului(lor); 

6.1.2.c Evenimente propuse; 

6.1.2.d Programul concursului; 

6.1.2.e Condiții/termeni de participare; 

6.1.2.f Adresa la care trebuie trimise intrările; 

6.1.2.g Termenul limită pentru înscrieri. 

Pe cât posibil, lista de evenimente trebuie să fie în conformitate 
cu lista de evenimente aprobată pentru Campionatele Mondiale și 
Campionatele Mondiale de juniori și Under 23 din același an calendaristic. 

 

 

Detaliile procesului de înscriere și formularele sunt descrise în 
articolul 1.6. 

Detalii similare ar trebui furnizate pentru rezerve, dacă există. 

Pe lângă echipajele nominalizate, FN-urilor participante li se 
permite să introducă un număr nelimitat de înlocuitori. 

La efectuarea înscrierilor, FN-urile trebuie să dea culorile 
îmbrăcămintei purtate de sportivi și aceste culori nu trebuie schimbate în 
timpul competiției. 

Comitetul de Organizare Gazdă (HOC) va accepta înscrierile în 
conformitate cu condițiile/termenii de participare. Prin urmare, HOC 
poate respinge sau șterge înscrierea participanților care nu respectă 
condițiile/termenii de participare. 
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OFICIALII COMPETIȚIEI [SR] 

CAPITOLUL 7 - OFICIALII COMPETIȚIEI 
 

 

Competițiile internaționale vor fi supravegheate de următorii 
oficiali tehnici internaționali (ITO): 

• Oficial șef 
• Judecător-șef 

• Judecător-șef adjunct 

• Manager de concurs 

• Controler(e) pentru barcă 

• Starter(i) 
• Aliniator (i) 
• Arbitru(i) de cursă 

• Arbitru(i) punct de cotitură 

• Judecător șef la linia de sosire 

• Arbitri de linie de sosire 

• Crainic 

• Ofițer medical 

Dacă circumstanțele o permit, o (1) persoană poate funcționa în 
mai mult de una (1) din posturile de mai sus. 

Numărul de arbitri poate fi redus sau modificat în funcție de 
sistemele tehnologice disponibile la momentul competiției. Atribuțiile și 
procedurile enumerate la articolul 7.3 pot fi ajustate în consecință. 

Obligațiile oficialilor: 

7.1.4.a Să-și îndeplinească sarcinile în conformitate cu regulile 
ICF; 

7.1.4.b Fiecare judecător va avea obligația de a verifica că 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale este în 
stare de funcționare. În cazul în care se constată vreo deficiență, 
aceasta se raportează Oficialului șef sau Managerului de Competiție; 

7.1.4.c Persoanele neautorizate nu trebuie să intre în nicio zonă 
pentru oficiali, cu excepția cazului în care sunt solicitate de comisia 
de competiție sau de juriu. 

Toate comunicările dintre oficialii competiției și sportivi și 
liderii de echipă trebuie să fie în limba engleză. În cazul în care este 
nevoie de un traducător, acesta trebuie furnizat de echipă. 
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Competițiile ICF vor fi gestionate de un Comitet de Competiții 
format din: 

7.2.1.a Oficial șef; 

7.2.1.b Judecător-șef; 

7.2.1.c Judecător-șef adjunct. 

Minim doi (2) membri ai Comitetului de Competiție trebuie să 
fie în posesia unui carnet de Oficial Internațional Sprint Canoe valid. 

Comitetul de concurs va: 

7.2.3.a Dirija şi supraveghea competiția; 

7.2.3.b Amâna competiția și decide altă oră când se poate 
desfășura în caz de vreme nefavorabilă sau alte circumstanțe 
neprevăzute, care fac imposibilă desfășurarea competiției; 

7.2.3.c Decide asupra chestiunilor referitoare la descalificare în 
cazurile în care regulile au fost încălcate în timpul competiției; 

7.2.3.d Asculta orice proteste care pot fi făcute și soluționați 
orice dispute care pot apărea; 

7.2.3.e Lua decizii pe baza Regulilor ICF Canoe Sprint; 

7.2.3.f De asemenea, pot fi aplicate sancțiuni în conformitate cu 
Statutele ICF; 

7.2.3.g Asculta opinia arbitrului care a controlat cursa în care s-a 
spus că a avut loc infracțiunea înainte de a se lua orice decizie cu 
privire la o presupusă încălcare a regulilor. 

Un membru al Comitetului de Competiție nu poate participa la o 
hotărâre legată de un incident care implică direct sau o descalificare a 
unui sportiv din propria FN. 

ÎNDATORIRILE COMITETULUI COMPETIȚIEI [SR] 
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Oficialul șef, care este și Președintele Comitetului de 
Competiție, va decide asupra tuturor problemelor apărute în timpul 
competiției propriu-zise, care nu sunt tratate în prezentul regulament. 

Judecătorul-șef va: 

7.3.2.a Coopera cu oficialul șef și îl înlocuiește pe oficialul șef 
acolo unde este necesar; 

7.3.2.b Colecta formularele necesare administrării concursului; 

7.3.2.c Păstra o evidență scrisă a deciziilor Comitetului de 
Competiție adoptate în legătură cu orice proteste și este responsabil 
să le consemneze. 

Judecătorul-șef adjunct va: 

7.3.3.a Coopera îndeaproape cu oficialul șef și managerul de 
competiție și se ocupă de sarcinile administrative ale competiției; 

7.3.3.b Verifica actele personale de identificare ale sportivilor și 
vârsta acestora dacă este necesar; 

7.3.3.c Păstra legătura cu persoana IT responsabilă în cazul 
prelucrării datelor computerizate; 

7.3.3.d Verifica rezultatele cursă cu cursă în timpul competiției și 
pregătiți lista ambarcațiunilor calificate în următoarea fază a 
competiției; 

Managerul de concurs va: 

7.3.4.a Păstra contactul permanent cu organizatorii pentru a 
rezolva orice probleme apărute; 

7.3.4.b Supraveghea cursele și are responsabilitatea de a se 
asigura că programul competiției este respectat fără întârzieri 
inutile; 

7.3.4.c Completa administra competiția pentru curse (programul 
competiției, desene, rezultate, documente tehnice, control barca, 
presă, proteste etc.); 

7.3.4.d Asigura ca crainicul oferă toate informațiile necesare 
despre curse, cum ar fi ordinea de start, numele oricărui atlet care 
nu a luat startul și rezultatele. 

ÎNDATORIRILE OFICIALILOR [SR] 
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Controlorul(i) ambarcațiunii: 

7.3.5.a Controlorul(i) ID trebuie să permită doar sportivilor să 
concureze în cursă, a căror identificare a fost verificată și a căror 
barcă, echipament, îmbrăcăminte, număr de start și numărul 
corpului sunt conforme cu regulile. 

7.3.5.b Ei vor verifica, de asemenea, orice substanță străină care 
îmbunătățește performanța pe barcă și orice dispozitive interzise 
menționate în Capitolul 3. Oficialul responsabil trebuie să informeze 
Comitetul de Competiție în cazul lipsei bărcilor sau al încălcării 
regulilor de competiție; 

7.3.5.c Controlorii ambarcațiunii de după cursă vor verifica 
bărcile după curse: 

• Cel puțin trei (3) bărci vor fi selectate aleatoriu dintre 
participanții la cursele pentru controlul ambarcațiunii după sosire; 

• În cazul în care vreuna dintre bărci nu îndeplinește cerințele ICF 
din Capitolul 3, acestea trebuie excluse (DSQ) din competiție. 

Inițiatorul va: 

7.3.6.a Decide toate problemele referitoare la începerea 
curselor; 

7.3.6.b Fi singurul responsabil pentru deciziile de pornire falsă; 

7.3.6.c Asigura că echipamentul de pornire este în stare de 
funcționare; 

7.3.6.d Comunica cu Comitetul de Competiție înainte de fiecare 
cursă. După ce ați primit un semnal de la ei că totul este gata, 
porunciți bărcile la locurile lor; 

7.3.6.e Utiliza limba engleză în toate comunicările cu sportivii, 
plus alte limbi, dacă este posibil și considerate adecvate în 
circumstanțe; 

7.3.6.f Efectua startul conform regulilor de cursă; 

7.3.6.g Asigura că circumstanțele de la început sunt libere de 
orice obstacol. 

Toate deciziile Starterului sunt finale. 



Regulamentul Competiției ICF Canoe 
Sprint 2022 32 din 85 

 

Aliniatorii vor: 

7.3.7.a Aduce bărcile la linia de start cu cea mai mică întârziere 
posibilă; 

7.3.7.b Verificați uniformitatea sportivilor, inclusiv ținuta lor, 
precum și numerele de dorsale și de barcă; 

7.3.7.c Utiliza limba engleză în toate comunicările cu sportivii; 

7.3.7.d Ridica un steag alb pentru a indica starterului că bărcile 
sunt în poziție de pornire, când toate sunt aliniate și/sau complet în 
interiorul cizmelor de start; 

7.3.7.e Ridica un steag roșu dacă bărcile nu sunt aliniate și/sau 
nu sunt în ghetele de start; 

7.3.7.f Dacă este utilizat un sistem automat de pornire, Alinierii 
pot fi înlocuiți de arbitrii de curs. 

Arbitrul(ii) de curs vor: 

7.3.8.a Urmări cursele de 1000 m într-o barcă cu motor. Cursele 
ar trebui să fie însoțite de doi (2) arbitri de curs în două (2) bărci cu 
motor separate (de preferat bărci tip catamaran); 

7.3.8.b Bărcile cu motor ar trebui să rămână staționare pentru 
cursele de 200 m. Doi (2) arbitri de curs pe două (2) bărci cu motor 
separate vor fi poziționați înaintea liniei de start. Doi (2) arbitri de 
curs în două (2) bărci cu motor separate vor fi poziționați în spatele 
liniei de sosire; 

7.3.8.c Pentru cursele de 500 m, oricare dintre sistemele utilizate 
pentru cursele de 1000 m sau cele de 200 m poate fi adoptat pentru 
ca arbitrii de cursă să-și îndeplinească sarcina. Oficialul șef va 
decide asupra sistemului cel mai potrivit care va fi utilizat, pe baza 
părerii sale despre caracteristicile cursului; 

7.3.8.d Asigură că în timpul unei curse regulile sunt respectate; 
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7.3.8.e Oprește competiția. El/ea trece pe lângă toate bărcile din 
cursă în timp ce flutură steagul roșu sau folosind un semnal sonor 
până când toate bărcile au încetat să vâslit, în caz de obstacole. 
El/ea raportează de îndată infracțiunea Comisiei de Concurs. După 
aceea, toate bărcile ar trebui să se întoarcă la start; 

7.3.8.f Arată un steag alb după terminarea cursei dacă nu există 
nicio încălcare a regulilor de raportat; 

7.3.8.g Arată un steag roșu și un număr de bandă după terminarea 
cursei dacă există o încălcare a regulilor de raportat; 

7.3.8.h Raportează imediat Comitetului de Competiție orice 
încălcare dacă regulile sunt încălcate; 

7.3.8.i Prezintă un raport scris Comitetului de Competiție în 
termen de 10 minute într-un astfel de caz; 

7.3.8.j Urmărește și judecă cursa și din Turnul de sosire, conform 
instrucțiunilor oficialului șef; 

7.3.8.k Este complet nestingherit în timpul cursei. Nimeni, cu 
excepția arbitrului de curs și a șoferului, nu poate fi admis pe barca 
rezervată acestuia/ei; 

7.3.8.l În cursele de distanță lungă cu mulți sportivi, mai mult de 
un arbitru de curs va fi nominalizat. 

Arbitru(i) punct de cotitură va: 

7.3.9.a Fii staționat la fiecare punct de cotitură. Un (1) sau mai 
mulți arbitri și un (1) înregistrator sunt utilizați atunci când o cursă 
se desfășoară de-a lungul unui traseu cu unul (1) sau mai multe 
puncte de cotitură. Aceștia ar trebui să fie poziționați acolo unde 
obțin cea mai bună vedere asupra virajului; 

7.3.9.b Vedea sportivii întorcându-se conform regulilor. 
Recorderul va face o listă cu toți cei care trec de punctul de 
cotitură; 

7.3.9.c Raporta imediat după finalizarea cursei Comitetului de 
Competiție ce barcă a întors și dacă a avut loc vreo încălcare a 
regulilor. 
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Arbitrii de la linia de sosire vor: 

7.3.10.a Fi plasați într-o poziție în care toate benzile de la linia 
de sosire pot fi văzute clar; 

7.3.10.b Cronometra fiecare cursă cu cel puțin două (2) 
cronometre. Când cronometrele nu au înregistrat același timp, 
timpul cel mai lent va fi considerat corect. Cronometrele urmează 
să fie pornite când este recepționat semnalul electronic sau optic 
de la pornire; 

7.3.10.c Decide ordinea în care bărcile au trecut linia de sosire 
când nu există Sistem Photo Finish; 

7.3.10.d Utiliza o majoritate simplă pentru a decide o dispută în 
absența unui Sistem de Photo Finish și în cazul în care arbitrii de la 
linia de sosire diferă în ceea ce privește determinarea locurilor a 
două (2) sau mai multe bărci. În cazul votului egal, judecătorul șef de 
linie de sosire are votul decisiv; 

7.3.10.e Determina rezultatele și comparați-le cu rezultatele de 
Photo Finish dacă există un Sistem de Photo Finish. Photo Finish va 
fi decisiv; 

7.3.10.f Înregistra poziția sportivilor în barcă cu o cameră video 
în momentul sosirii la linia de sosire. Arbitrul șef al liniei de sosire 
va decide cu înregistrarea dacă sportivul se afla în barca sa la sosire 
sau nu și va raporta acest lucru Comitetului de Competiție. 

Arbitrul șef de linie de sosire, care va: 

7.3.11.a Împărți munca între arbitrii de la linia de sosire; 

7.3.11.b Compara timpii oficiali cu ceilalți arbitri de linie de 
sosire la sfârșitul fiecărei curse și informați imediat judecătorul-șef 
adjunct despre acestea. 
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Crainicul va: 

7.3.12.a Anunța startul fiecărei curse, ordinea de start și 
plasarea sportivilor în timpul cursei la instrucțiunile Directorului 
Competiției; 

7.3.12.b Anunța rezultatele după finalizarea cursei. 

Medicul va: 

7.3.13.a Fi responsabil de supravegherea procedurilor Anti-
Doping în timpul competițiilor; 

7.3.13.b Fi responsabil pentru problemele medicale care apar în 
timpul competițiilor. 
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CURSĂ (1000M – 500M – 200M) [SR] 

ASPECT [SR] 

CHAPTER 8 - TERENUL DE CONCURS 
 

 

Cursa standard ICF pentru Competiții Internaționale, 
Campionate Continentale, Campionate Mondiale (nouă (9) benzi) și pentru 
Calificarea Olimpică Continentală și Jocurile Olimpice (opt (8) benzi) 
trebuie să ofere condiții de curse echitabile și egale pentru toate 
echipajele care concurează în paralel, separat. benzi peste distante. 
Pentru Jocurile Olimpice, Calificările Olimpice, Campionatele Mondiale și 
Cupele Mondiale, traseul standard trebuie să fie prevăzut cu instalații și 
echipamente tehnice așa cum sunt definite în „Manualul Tehnic ICF 
pentru Campionatele de Canoe Sprint”. 

Pentru a fi clasificat ca o cursă de campionat, detaliile complete 
ale cursei în cauză trebuie să fie transmise în scris Președintelui Tehnic 
de către solicitanți. Cursa trebuie inspectată pe cheltuiala federației în 
cauză și aprobat de experți desemnați de CSPC. Consiliul de Administrație 
al ICF poate stabili cerințe speciale pentru Campionatul Mondial, Jocurile 
Olimpice, Calificarea Olimpică, Jocurile Regionale sau Cupele Mondiale. 
Consiliul de Administrație al ICF (sau CSPC) poate acorda excepții acolo 
unde este necesar pentru cursuri de competiție în competiții multi-sport 
sau alte campionate. 

 

 

Cu cel puțin 5 ore înainte de începerea curselor, circuitul de 
curse trebuie măsurat și marcat cu geamanduri și/sau steaguri. Lungimea 
cursei și toate distanțele intermediare trebuie să fie măsurate de un 
inspector independent calificat și un plan precis și certificat trebuie să fie 
ținut de HOC. Acest plan ar trebui să fie disponibil pentru inspecție de 
către oficialul șef în orice moment. 

Atât liniile de start, cât și cele de sosire trebuie să fie marcate 
cu steaguri roșii și geamanduri roșii în punctele în care liniile 
intersectează limitele exterioare ale traseului. Liniile de start și de sosire 
trebuie să fie în unghi drept față de traseu. 

Cursa standard constă până la nouă (9) culoare. Fiecare bandă 
trebuie să aibă cel puțin nouă (9) m lățime, dreaptă și fără obstacole. 

8.2.3.a Adâncimea apei în întreaga cursă trebuie să fie de cel 
puțin doi (2) metri; 
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8.2.3.b Benzile trebuie marcate cu geamanduri sau flotoare. 
Distanța dintre geamanduri nu poate fi mai mare de 25 m; 

8.2.3.c Ultimele geamanduri trebuie marcate de la № unu 
(1) la nouă (9) și zero (0). Numerotarea merge de la stânga la 
dreapta cu numărul plasat pe geamandură astfel încât să fie vizibil 
din turnul de sosire; 

8.2.3.d Când există o acoperire televizată a competiției, 
numerotarea benzilor poate fi în sens invers - de la dreapta la 
stânga, astfel încât lista sportivilor și benzile acestora afișate pe 
ecranul de televiziune să se potrivească cu aspectul curselor care 
urmează să fie televizate; 

8.2.3.e Geamanduri numerotate (cuburi albe cu numere negre pe 
ele) trebuie fixate nu mai aproape de unu 
(1) metru și nu mai mult de doi (2) metri în spatele liniei de sosire; 

8.2.3.f Geamandurile numerotate trebuie să fie clar vizibile 
pentru sportivi și să se afle pe partea dreaptă a sportivului 
corespunzător pe lângă acesta; 

8.2.3.g Setările cursei pot fi variabile cu aprobarea Comitetului 
de Concurs. 

Calificările și finala trebuie să se desfășoare pe aceeași întindere de 
apă. 
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Numerotarea poziției de start va fi decisă de oficialul șef. 
Acesta va fi anunțat la întâlnirea TLs. 

Pentru cursele de peste 1000 de metri, sunt permise puncte de 
cotitură. Raza fiecărei viraj trebuie să fie de cel puțin 31,5 metri (virajul 
de 180° este lățimea a șapte (7) benzi). 

 

Punctele de cotitură trebuie să fie marcate cu cel puțin șase (6) 
steaguri. Steagurile trebuie împărțite în diagonală, cu o jumătate (1/2) în 
roșu și cealaltă jumătate (1/2) în galben. 

Steagurile roșii de pe linia de sosire ar trebui să fie plasate cât 
mai mult în exterior pentru a obține cea mai largă linie de sosire posibilă. 

Toate pontoanele de pornire trebuie îndepărtate dacă este 
necesar. 

CURSE (MAI LUNGI DE 1000M) [SR] 
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ÎNDATORIRILE COMITETULUI COMPETIȚIEI GAZDĂ 
[SR] 

LIDERUL DE ECHIPĂ [PR] 

INSTRUCȚIUNI PENTRU LIDERII DE 
ECHIPĂ ȘI ATLEȚI [PR] 

CAPITOLUL 9 - PRE-COMPETIȚIA 
 

HOC este responsabil de pregătirea și derularea competiției. 

HOC trebuie, în special: 

9.1.2.a Pune la dispoziție un loc adecvat și echipament tehnic în 
conformitate cu prezentele Reguli de Concurs de Canoe Sprint; 

9.1.2.b Fixează data și programul competiției de comun acord cu 
ICF; 

9.1.2.c Întocmește și distribuie programul competiției, inclusiv 
data și ora întâlnirii liderilor de echipe. Acesta trebuie distribuit 
înaintea competiției. 

 

Liderul echipei va: 

9.2.1.a Reprezenta echipa sa; 

9.2.1.b Fi principalul contact cu Oficialul-Șef și HOC pe toată 
durata competiției, dar el/ea nu le poate deranja munca lor; 

9.2.1.c Trimite orice modificări sau comentarii în legătură cu 
competiția 

9.2.1.d Aranja să depuneți un protest sau o contestație, după 
cum este stipulat, dacă este necesar. 

 

 

Tragerea la sorți preliminară trebuie să fie disponibilă la locul 
competiției, cel târziu cu 48 de ore înainte de prima cursă a competiției, 
indicându-se numele și naționalitatea sportivă a sportivilor și rezultatele 
extragerii. 

Documentația trebuie să fie disponibilă pentru fiecare lider de 
echipă, cu cel puțin cinci (5) ore înainte de începerea întâlnirii liderilor 
de echipă, care să conțină următoarele informații: 

• Informații detaliate despre cursuri și notificările acestora; 
• Program detaliat al competiției; 
• Tip de control al ambarcațiunii; 
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Întrunirea Liderilor de echipă [PR] 

MODIFICAREA ÎNREGISTRĂRILOR ȘI RETRAGERILE 
[PR] 

• Ora și locul decernării premiilor. 
 
 

Cu cel puțin 12 ore înainte de prima cursă a competiției, 
urmează să aibă loc Reuniunea liderilor de echipă. 

La această întâlnire, numele liderilor de echipă trebuie 
anunțați. 

Organizatorii vor descrie traseul de curse și toate celelalte 
aranjamente care trebuie respectate pe durata competiției. 

Oficialul șef va descrie programul competiției și va cere orice 
modificări ale înscrierilor. 

 

 

Orice atlet numit în intrarea finală a țării sale poate înlocui în 
orice alt eveniment. 

Notificarea modificărilor înregistrărilor trebuie să fie transmisă 
în formă scrisă oficialului șef până la întâlnirea liderilor de echipă. 

Oficialul șef poate, în circumstanțe excepționale, să accepte 
modificări tardive. Modificările târzii trebuie transmise în formă scrisă 
oficialului șef cu cel puțin o (1) oră înainte de prima cursă a sesiunii de 
dimineață sau de după-amiază. 

Retragerea unei înscrieri este considerată finală, iar aceluiași 
sportiv/echipaj nu are voie să concureze în niciun alt eveniment al 
competiției. Taxele de înscriere nu vor fi rambursate. 

Dacă un atlet nu poate sau este împiedicat să concureze (de 
exemplu, boală sau rănire dovedită) într-o barcă cu echipaj, Comitetul de 
Competiție poate permite participarea celorlalți atleți eligibil(i) de pe 
acea barcă în alte evenimente. 
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CONTROLUL BĂRCI ÎNAINTE DE CURSĂ [SR] 

BARCA ȘI NUMERELE PERSONALE [SR] 

 
 

Secvența curselor menționată în invitație și intervalele dintre 
curse, așa cum sunt indicate în Programul Competiției, sunt obligatorii 
pentru organizatori. 

Modificările nu pot fi făcute decât dacă liderii de echipă 
respectivi de la întâlnirea liderilor de echipă își dau acordul. 

 

 

HOC trebuie să asigure pentru controlul bărcii două (2) 
dispozitive de cântărire și măsurare certificate. Controlul bărcii înainte 
de cursă este un control auto-barcă. 

Sportivii sunt responsabili să se asigure că bărcile respectă 
cerințele tehnice ale competiției conform capitolului 3. 

Nu sunt permise modificări ale bărcilor după măsurare și 
cântărire și înainte de desfășurarea competiției. 

Orice atașamente constând din material absorbant de apă 
trebuie să fie absolut uscate sau vor fi îndepărtate pentru cântărire. 

 

 

Toate bărcile trebuie să aibă un număr de barcă. Este o placă 
verticală, din material netransparent, marcată cu numere negre pe fond 
alb. 

Plăcile ar trebui să fie plasate pe linia centrală de pe puntea 
posterior sau anterior. 

Dimensiunea plăcuței de înmatriculare trebuie să fie de 18 x 20 
cm. Numerele de pe placă trebuie să fie pe fiecare parte și să măsoare 15 
cm înălțime și 25 mm grosime. 

Numerele personale (secretele) vor fi furnizate de HOC și 
trebuie plasate pe spatele și/sau pe față sportivului, conform cerințelor 
HOC. Titlul sau numele sponsorilor principali pot fi afișate pe față cu 
numerele personale. 

MODIFICAREA ORDINII EVENIMENTELOR [PR] 
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MIJLOACE DE PROPULSIE [SR] 

START [SR] 

CAPITOLUL 10 - COMPETIȚIA 
 

 

Caiacul trebuie propulsat numai cu ajutorul unei palete duble. 

Canoele trebuie propulsate numai cu ajutorul unei palete cu o 
singură lamă. 

Paletele nu trebuie atașate în niciun fel de barcă. 
 

 

Linia de start trebuie să fie marcată cu două (2) stegulețe roșii 
și două (2) geamanduri roșii. 

Sportivii trebuie să fie pe apă în zona de start, cu cel puțin trei 
(3) minute înainte de ora specificată de start a cursei lor. Zona de pornire 
este definită ca zona de apă aflată la 100 de metri de linia de start. 

Cu două (2) minute înainte de ora de începere stabilită, bărcile 
concurente trebuie să fie în linie cu banda de cursă alocată. 

Pornirea trebuie să înceapă fără referire la niciun absent. 

Când este semnalat de către Starter, sportivul/echipajul va lua 
poziția de start desemnată astfel încât prova bărcii să fie pe linia de 
start. În cazul unui sistem de pornire automată, prova bărcii trebuie să fie 
complet în mașina de pornire. Când toate bărcile sunt aliniate corect, 
Aliniatorul/Arbitrul de curs va ridica apoi un steag alb. 

Dacă starterul nu este mulțumit de aliniament, el/ea va suna 
„STOP” și va începe procedura de pornire din nou. 

 

Starterul va începe o cursă atunci când este mulțumit că totul 
se întâlnește cu aprobarea sa. 

Comanda de pornire va fi „Pe locuri – Fiți gata- 
Start". 

10.2.8.a La comanda „Pe locuri” sportivii încep pregătirea pentru 
a vâsli; 



Regulamentul Competiției ICF Canoe 
Sprint 2022 43 din 85 

 

10.2.8.b La comanda „Fiți gata”, atleții nu trebuie să vâsle 
înainte, altfel această acțiune va fi considerată a fi un start fals. 
Barca nu trebuie să avanseze în acest moment al procedurii de 
pornire; 

10.2.8.c Starterul, atunci când este mulțumit de poziționarea și 
atenția sportivilor, va spune „Start” (sau sunetul împușcat sau 
puternic). 

Atleții trebuie să reacționeze doar la comanda/semnalul de 
pornire „Go/Start” și nu au voie să anticipeze startul. Sportivii pot vâsli 
doar la auzul semnalului de start/comandă „Start”. 

În cazul unei porniri false, demarorul trebuie să emită 
imediat un semnal sonor puternic. La auzirea acestui semnal, toți sportivii 
trebuie să se oprească din vâslit și să urmeze instrucțiunile Starterului 
pentru un nou start. 

Înainte de noul start, Starterul trebuie să identifice atletul(i) 
și barca(ile) care au făcut fals start și să le avertizeze. 

În cazul unui al doilea start fals de către același 
atlet/echipaj, barca va fi descalificată (DSQ) din cursă și trebuie să 
părăsească imediat zona de start și traseul. 

Starterul poate, de asemenea, chema sportivii pentru un nou 
start în cazul oricărei circumstanțe neprevăzute (de exemplu - o 
defecțiune a echipamentului de start). În acest caz, trebuie dat același 
semnal sonor puternic ca pentru o pornire greșită. 

Dacă o defecțiune a echipamentului de pornire a fost cauzată 
de o barcă care a făcut un start fals, ca în 10.2.10, sportivului/echipajului 
trebuie să i se acorde un avertisment, ca în 10.2.13, chiar dacă acea 
ambarcațiune poate să nu fi trecut linia de start. Dacă defecțiunea nu a 
fost cauza vreunui atlet care a făcut un start fals, nu trebuie impusă nicio 
penalizare. 

Dacă un atlet/echipaj nu pleacă și nu are un motiv întemeiat 
aprobat de Comitetul de Competiție, acesta va fi descalificat pentru 
cursele rămase ale competiției (DNS). 

Un atlet/echipaj, care sosește prea târziu la start, ar trebui 
considerat că s-a retras voluntar și va fi descalificat pentru cursele 
rămase ale competiției (DNS). 

Starterul va face un raport scris cu privire la orice 
descalificare și îl va transmite oficialului șef. 
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STILURI DE AVANSARE [SR] 

 
 

În cursele de până la 1000 de metri, atleții trebuie să-și 
păstreze întreaga barcă în zona centrală lățime de cinci (5) metri a benzii 
lor de la începutul până la sfârșitul cursului. La orice abatere, barca 
trebuie să se întoarcă imediat în această zonă centrală a benzii. 

Dacă o barcă nu se întoarce în mod activ și/sau câștigă un 
avantaj în cursă, barca poate fi descalificată din eveniment (DSQ). 

O barcă care părăsește culoarul alocat trebuie descalificată 
(DSQ) din eveniment. 

După primirea unui raport scris de la arbitrul de cursă, 
Comitetul de Competiție trebuie să decidă dacă oricare dintre sportivii în 
cauză poate fi descalificat sau nu. 

Comitetul de Competiție trebuie să își facă cunoscută decizia 
înainte ca rezultatul cursei să fie anunțat într-un astfel de caz. 

Dacă are loc o răsturnare, sportivul sau echipajul este 
descalificat (DNF) din cursă. 

Dacă o vâslă este spartă, sportivului nu i se poate furniza una 
nouă. 

Arbitrul de cursă are dreptul de a întrerupe o cursă începută 
corect dacă apar obstacole neprevăzute folosind un steag roșu și un 
semnal sonor puternic. Sportivii trebuie să se oprească imediat din vâslit 
și să aștepte instrucțiuni suplimentare. 

Dacă o cursă este declarată nulă, nu este permisă nicio 
modificare a componenței unui echipaj pentru noul start. 

 

 

Nu este permisă ritmul sau primirea asistenței de la bărci care 
nu se află în cursă sau prin orice alte mijloace. 

Când o cursă este în desfășurare, echipajelor care nu participă 
la cursă le este strict interzis să parcurgă tot sau o parte a cursei, chiar și 
în afara geamandurilor de marcaj. 

VÂSLITUL PE PARCURSUL CURSEI [SR] 
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Curse de peste 1000 de metri distanță: 

10.5.1.a Sportivii se pot abate de la culoarul lor, cu condiția să 
nu împiedice alți sportivi; 

10.5.1.b Când o cursă se desfășoară pe un traseu cu puncte de 
cotitură, acestea trebuie să fie trecute în babord (de exemplu, în 
sens invers acelor de ceasornic); 

10.5.1.c Un atlet nu va fi descalificat pentru atingerea unei 
geamanduri pentru punctul de cotitură. La efectuarea unei viraj, 
barca poate urma cât mai aproape posibil traseul marcat de 
geamanduri la punctele de cotitură; 

10.5.1.d Dacă are loc o răsturnare, sportivul sau echipajul este eliminat (DNF) din 
cursă dacă nu poate urca în barcă; 

10.5.1.e Dacă echipamentul este spart în timpul cursei (de 
exemplu, paletă, barcă, cârmă etc.), atleții pot primi ajutor în 
siguranță pentru a repara echipamentul sau pentru a obține un 
înlocuitor. 

Curse de grup și depășiri 

10.5.2.a Când o barcă depășește o altă barcă, este datoria 
ambarcațiunii care o depășește să se țină departe de altă barcă în 
orice moment; 

10.5.2.b Când sportivii concurează într-un grup de bărci, este 
datoria tuturor sportivilor din grup să se ferească de alte bărci în 
orice moment, evitând coliziunea. Această regulă se aplică oricărei 
manevre în cadrul grupului. 

Nerespectarea cursului corect: 

10.5.3.a În cazul în care un atlet nu a reușit să urmeze cursul 
corect al cursei (de exemplu, a rata întoarcerea la geamandură), 
sportivul a încălcat regulile cursei și va fi supus unei penalități; 

10.5.3.b Dacă arbitrul de cursă consideră că sportivul nu a 
câștigat niciun avantaj pozițional față de alți sportivi: Se va acorda 
o penalizare de timp de 10 secunde sportivului infractor; 

CURSELE PE DISTANȚE LUNGI [SR] 
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10.5.3.c Dacă sportivul a câștigat un avantaj major și a obținut 
locuri poziționale în cursă nerespectând traseul: Va fi impusă o 
descalificare (DSQ); 

10.5.3.d În cazul în care o geamandura este ratată ca urmare a 
unei coliziuni în cursele de grup în timpul unei viraj, aceasta va fi 
investigată, iar barca care a provocat coliziunea va fi penalizată sau 
descalificată (DSQ). Sportivul care a ratat geamandura din cauza 
coliziunii nu va fi penalizat. 

Ciocnirea sau deteriorarea 

10.5.4.a O coliziune va fi un eveniment în care un atlet sau orice 
parte a bărcii sau a paletei sale atinge barca sau paleta altui atlet 
într-un mod care îl dezavantajează pe sportiv. 

10.5.4.b O coliziune poate avea loc în orice moment în cadrul 
grupului și este valabilă pentru toate părțile cursului. 

10.5.4.c Orice atlet care este considerat de către un arbitru de 
cursă sau un oficial șef ca fiind responsabil pentru o coliziune sau 
care avariază barca sau paleta altui atlet sau se abate în mod inutil 
de la linia directă de cursă sau blochează sau împiedică în mod 
deliberat calea unui atlet. penalizat sau descalificat; 

10.5.4.d Dacă se consideră că alți vâslitori au avut doar câteva 
dezavantaje minore în comparație cu alți sportivi ca urmare a 
incidentului, sportivul responsabil va primi o penalizare de timp de 
15 secunde; 

10.5.4.e În cazul în care se consideră că incidentul le-a cauzat 
altor vâslași un dezavantaj major, pedeapsa va fi descalificarea 
(DSQ) a sportivului infractor; 

10.5.4.f Sancțiunile de timp stabilite de oficialul șef nu sunt 
supuse recursului. 

Bărci oprite 

10.5.5.a Sportivii care au fost opriți își vor încheia cursa înainte 
de a parcurge distanța completă a cursei. Punctul în care își vor 
încheia cursa este când data viitoare trec linia de sosire. 
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LINIA DE SOSIRE [SR] 

10.5.5.b Nu trebuie să întrerupă sau să blocheze bărcile care le 
depășesc. Nu au voie să se spele pe bărcile care îi depășesc. 

10.5.5.c Rangul lor actual va fi înregistrat și inclus în rezultate. 
Nu se va lua timp. 

10.5.5.d În cazul în care un atlet împotrivit nu se oprește la 
următoarea dată când trece linia de sosire și nu părăsește cursul 
după aceea, el/ea va fi descalificat (DSQ). 

Ultimul loc - knockout 

În cursele de distanță lungă cu ture de circuit, sportivul cel mai jos 
poziționat la sfârșitul fiecărei ture va termina cursa în acel tur. Poziția 
acelui atlet va fi înregistrată în rezultate, dar fără timp și va fi listată 
deasupra oricăror atleți care au trecut în cursa din acel tur. Această 
regulă se aplică numai pentru cursele cu 10 sau mai multe bărci pe linia 
de start. 

 

 

Barca a terminat cursa când prova traversează linia de sosire 
cu toți membrii echipajului în ea. 

Arbitrii de la linia de sosire vor stabili rezultatul competiției în 
funcție de ordinea ambarcațiunilor care sosesc. 

 

Dacă două (2) sau mai multe bărci trec linia de sosire în același 
timp, ele obțin aceeași clasificare în clasamentul final. În cazul unui finish 
dead heat pentru orice poziție, care determină avansul la următoarea 
fază a competiției, se vor aplica următoarele reguli: 

10.6.3.a Ori de câte ori există un număr suficient de benzi 
disponibile în următoarea fază a competițiilor, o tragere la sorți va 
stabili la ce cursă vor avansa aceste bărci. De asemenea, este 
posibilă utilizarea benzii cu numărul zero (0) sau 10; 

10.6.3.b Acolo unde nu sunt suficiente benzi disponibile, va avea 
loc o recursă între ambarcațiunile implicate după ultima cursă a 
zilei, sau program de jumătate de zi sau tragere la sorți. Decizia va 
fi luată de oficialul șef; 

10.6.3.c În cazul unui dead heat într-o re-cursă, tragere la sorți 
va determina rezultatul. 
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DESCALIFICĂRI [PR] 

Dacă Photo Finish  confirmă un dead heat de doi 
(2) sau mai multe bărci la sosire, clasamentul final va fi stabilit in 
funcție de cel mai bun loc obținut de acele ambarcațiuni. De exemplu, 
două (2) sau mai multe pot fi înregistrate ca primul, al doilea, al treilea 
etc. 

 

 

Orice atlet care încearcă să concureze într-o cursă prin alte 
mijloace decât cele onorabile sau care încalcă regulile de cursă sau care 
ignoră caracterul onorabil al regulilor de cursă va fi penalizat sau 
descalificat din cursa în cauză (DSQ). 

În cazul în care un atlet/echipaj a terminat o cursă cu o barcă 
care este arătată la inspecție nu este conformă cu regulile ICF, va fi 
descalificat (DSQ) din cursă. 

Este interzisă primirea de asistență externă în timpul unei 
curse. 

Niciun sportiv/echipaj nu poate fi însoțit de-a lungul și 
adiacent hipodromului de alte bărci în timp ce cursa este în desfășurare. 

Nici un atlet/echipaj nu poate primi asistență prin folosirea 
obiectelor aruncate pe traseu. 

Oricare dintre infracțiunile de mai sus va duce la 
descalificarea sportivilor în cauză (DSQ). 

Toate penalitățile sau descalificările trebuie să fie confirmate 
imediat de către Comitetul de Competiție în scris, cu motivele. Liderul de 
echipă al sportivului/echipei trebuie să confirme primirea pe copia 
avizului. 

Nepredarea copiei confirmării descalificării liderului echipei nu 
invalidează descalificarea. 

Comitetul de Competiție poate disciplina orice sportiv sau 
Oficial al cărui comportament este dăunător bunei ordini și bunei 
desfășurări a competiției. Comitetul de Concurs îl poate descalifica 
pentru acea competiție. 
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ATLEȚII DUPĂ CURSĂ [SR] 

 PROTESTUL [PR] 

CAPITOLUL 11 - POST-COMPETIȚIE 
 

 

Sportivii trebuie să părăsească traseul după terminarea cursei 
și nu pot deranja cursa următoare. 

Bărcile selectate de Comitetul de Competiție pentru un control 
ambarcațiunii trebuie să treacă imediat la controlul ambarcațiunii post-
cursă. 

Dacă este selectat pentru controlul dopajului, sportivul trebuie 
să respecte obligațiile stipulate în regulile de dopaj ICF și WADA. 

Înainte de ceremonia de premiere, primii trei (3) 
sportivi/echipe ale finalei trebuie să fie prezenți la locul și ora indicate. 

La Campionatele Mondiale, Cupele Mondiale și Jocurile 
Olimpice, atleții trebuie să poarte uniforma și încălțămintea FN-ului lor la 
ceremonia de premiere. 

 

 

Un protest împotriva dreptului unui atlet/echipaj de a concura 
într-o cursă trebuie adresat Oficialului Șef și înmânat Comitetului de 
Competiție, cu cel puțin o (1) oră înainte de începerea primei curse a 
competiției. 

Un protest făcut în timpul unei competiții trebuie să fie în 
formă scrisă, adresat oficialului șef și înmânat Comitetului de Competiție. 

Dacă protestul este împotriva unei decizii a Comitetului de 
Competiție, protestul trebuie să fie primit în cel mult 20 de minute după 
ce decizia a fost publicată la avizierul din zona sportivului, cu ora exactă 
a publicării. 

Toate protestele trebuie să fie însoțite de o taxă de 75 de euro 
(sau o sumă egală în moneda locală). Taxa va fi rambursată dacă protestul 
este susținut. 

Atunci când se face un protest sau un raport împotriva unui 
sportiv sau a unei echipe, liderului de echipă al sportivului/echipei în 
cauză trebuie să i se prezinte protestul sau raportul pentru a fi citit. 
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REZULTATE ȘI RAPOARTE [PR] 

 
 

Cei mai rapizi timpi de cursă vor fi înregistrate oficial și 
incluse în lista World Best Times (WB) pentru Jocurile Olimpice, 
Campionatele Mondiale, Cupele Mondiale, Jocurile multi-sport, 
Campionatele continentale și regionale. 

Cel mai bun timp la nivel mondial va fi oficial doar dacă 
competiția este validată cu: 

• Sistem de start acreditat/recunoscut ICF; 
• Sistem de cronometrare acreditat/recunoscut ICF; 
• Aparat Photo Finish acreditat/recunoscut ICF (NU VCR); 
• Cursă acreditat/recunoscut ICF; 
• Dispozitiv(e) de măsurare a vântului acreditat(e)/recunoscut(e) de 

ICF în cadrul parametrului vântului determinat de ICF. 

BM va fi înregistrat în două (2) grupe de vârstă, doar juniori 
(U18) și seniori. WB va fi înregistrată numai pentru evenimentele care 
sunt reprezentate la Campionatele Mondiale din acel an. 

Noul WB trebuie trimis la ICF de către HOC sau furnizorii de 
cronometraj recunoscuți în termen de 7 zile de la încheierea competiției 
pentru a fi validat. 

 

 

După încheierea Campionatelor Mondiale și a tuturor competițiilor 
internaționale de canoe sprint, enumerate în Calendarul Competițiilor 
ICF, două (2) copii ale rezultatelor, protestelor și contestațiilor trebuie să 
fie postate de HOC la sediul ICF (ICF HQ), precum și afișate. electronic pe 
site-urile web oficiale. 

CEI MAI BUNI TIMPI LA NIVEL MONDIAL (WB)
 [SR] 
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ORGANIZARE [SR] 

PROGRAMUL COMPETIȚIEI [SR] 

CAPITOLUL 12 - JOCURILE OLIMPICE 

Consultați Regulile Competițiilor Internaționale și Regulile Speciale pentru 
Campionatele Mondiale, cu excepția celor modificate în acest Capitol. 

 

 

Cererile, înscrierile și programul pentru Jocurile Olimpice 
trebuie să fie în conformitate cu Regulamentul CIO. 

 

Orice regulă care nu este reglementată de CIO este supusă 
regulii ICF relevante. 

Acolo unde sunt aplicabile regulile ICF, acestea pot fi 
supuse regulilor IОC legate de Jocurile Olimpice. 

 

 

Evenimentele olimpice sunt: 
 

Bărbați 

MK2 Bărbați Caiac Dublu 500 m 

MK4 Bărbați Caiac Dublu 500 m 

MK1 Bărbați Caiac Simplu 1000 m 

MC2 Bărbați Canoe Dublu 500 m 

MC1 Bărbați Canoe Simplu 1000 m 

Femei 

WC1 Femei Canoe Simplu 200 m 

WK1 Femei Caiac Simplu 500 m 

WC2 Femei Canoe Dublu 500 m 

WK2 Femei Caiac Dublu 500 m 

WK4 Femei Caiac Patru 500 m 
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ÎNSCRIERI [SR] 

CONTROLUL BĂRCII ȘI ECHIPAMENTULUI [SR] 

 
 

Utilizarea listei de clasament mondial pentru serii ar trebui să 
aibă loc la un moment dat și sub supravegherea unor persoane aprobate 
de CIO. 

Împărțirea în serii trebuie să aibă loc conform sistemului 
specificat la articolele 5.1 și 13.4. Sistemul de progresie este prezentat în 
Anexa 2. 

 

 

Înscrierile la Jocurile Olimpice pot fi făcute numai prin CNO în 
conformitate cu regulamentul dat în invitație. 

 

 

În conformitate cu articolul 13.9. 

La Jocurile Olimpice, toate bărcile trebuie să treacă de primul 
(primul) control al bărcii înainte de competiție. 

Nicio formă de publicitate sau propagandă, comercială sau de 
altă natură, nu poate apărea pe îmbrăcămintea sport, accesoriile sau, mai 
general, pe orice articol de îmbrăcăminte sau echipament purtat sau 
folosit de către sportivi sau alți participanți la Jocurile Olimpice. 

Bărcile, accesoriile și îmbrăcămintea pot purta simboluri 
publicitare, mărci comerciale sau embleme și cuvinte pentru identificarea 
producătorului articolului sau echipamentului în cauză, cu condiția ca 
această identificare să nu depășească suprafața totală desemnată 
adecvată de CIO. 

Cuvântul „identificare” înseamnă afișarea normală a numelui, 
a denumirii, a mărcii comerciale, a siglei sau a oricărui alt semn distinctiv 
al producătorului real al articolului. Nu este permisă marcarea de către 
terți a unui articol de echipament sau îmbrăcăminte. Identificarea poate 
apărea o singură dată pe articol, dacă nu este specificat de CIO. 

Uniforma sportivilor și a tuturor persoanelor care dețin o 
poziție oficială poate include steagul emblemei lor olimpice ale CNO sau, 
cu acordul OCOG, emblema olimpică OCOG. Oficialii ICF pot purta 
uniforma și emblema Federației Internaționale. 

SISTEMUL DE DIVIZIUNE ȘI PROGRESIE [SR] 
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Orice barcă, accesoriu sau articol vestimentar, care nu 
respectă condițiile de mai sus, nu va fi eligibil pentru utilizare în timpul 
competiției. Sportivii sunt responsabili pentru propriul echipament. 

Pentru ca un nou design de ambarcațiune să fie eligibil pentru 
Jocurile Olimpice, același model de ambarcațiune trebuie să fi trecut de 
controlul oficial de ambarcațiune la Campionatele Mondiale sau Cupa 
Mondială din anul anterior Jocurilor Olimpice. 

La Jocurile Olimpice, numele sportivilor și codul lor de țară 
trebuie să fie plasate pe lateralele bărcilor. Numele (literele) de pe 
autocolante ar trebui să fie plasate chiar sub cockpit. Poziționarea precisă 
va fi stabilită de către Delegatul Tehnic ICF. 

Dimensiunea numelor de pe autocolante va fi de minim șase 
(6) cm înălțime și va fi litere negre pe fundal alb. Fontul trebuie să fie 
„Arial Black” cu majuscule, cu prenumele sau inițiala urmată de numele 
de familie. 

Autocolantele vor fi furnizate de OCOG. Acestea vor fi 
aplicate de Oficialii ICF la primul control ambarcațiunii. 
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ORGANIZARE [PR] 

PROGRAMUL COMPETIȚIEI [PR] 

CAPITOLUL 13 - CAMPIONATELE MONDIALE 

Consultați Regulile Competițiilor Internaționale și Regulile Speciale pentru 
Campionatele Mondiale, cu excepția celor modificate în acest Capitol. 

 

 

Campionatele Mondiale pot fi organizate în fiecare an, cu 
acordul Consiliului Director al ICF, într-un loc și oră aprobate de acesta și 
în conformitate cu Regulile ICF Canoe Sprint. În timpul unui an olimpic, 
Campionatele Mondiale pot consta numai din evenimente non-olimpice. 

Cursele se pot desfășura în maximum șase (6) zile consecutive. 

Înscrierile pentru toate evenimentele trebuie să fie limitate la unul 
(1) 

pe NF. 

Pot fi înscriși și pot participa înlocuitori 
în cursele conform Regulilor de la articolele 1.6, 6.1, 
6.2 și 9.5. 

 

 

Campionatele Mondiale au loc în evenimente olimpice și non-
olimpice. 

13.2.1.a Pentru evenimentele olimpice consultați articolul 12.2. 

13.2.1.b Evenimentele non-olimpice de la Campionatele Mondiale 
vor fi decise de Consiliul Director al ICF la recomandarea CSPC cu un 
an înainte de desfășurarea competiției. Lista potențială a 
evenimentelor este: 

 

Bărbați Femei Mixt 

200 m 

MK1 200m WK1 200m  

MK2 200m WK2 200m XK2 200m 

MK4 200m WK4 200m XK4 200m 

MC1 200m 
  

MC2 200m WC2 200m XC2 200m 

MC4 200m WC4 200m XC4 200m 

500 m 

MK1 500m 
  

  
XK2 500m 

  
XK4 500m 
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MC1 500m WC1 500m 
 

  
XC2 500m 

MC4 500m WC4 500m XC4 500m 

1000 m 
 

WK1 1000m 
 

MK2 1000m WK2 1000m XK2 1000m 

MK4 1000m WK4 1000m XK4 1000m 
 

WC1 1000m 
 

MC2 1000m WC2 1000m XC2 1000m 

MC4 1000m WC4 1000m XC4 1000m 
5000 m 

MK1 5000m WK1 5000m 
 

MK2 5000m WK2 5000m XK2 5000m 

MK4 5000m WK4 5000m XK4 5000m 

MC1 5000m WC1 5000m 
 

MC2 5000m WC2 5000m XC2 5000m 
 

În plus, evenimentele de Para canoe vor fi disputate la Campionatele 
Mondiale. 
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Invitațiile pentru Campionatele Mondiale vor fi emise de NF 
organizatoare (sau HOC) și trebuie să fie în conformitate cu Regulile ICF. 
Invitațiile trebuie trimise cu cel puțin nouă (9) luni înainte de prima zi a 
Campionatului. 

Înscrieri 

13.3.2.a Procesul de înscriere este descris la articolul 1.6; 

13.3.2.b Echipele trebuie să furnizeze o Fotografie/desene ale 
uniformelor naționale de curse care vor fi folosite în timpul 
competiției; 

13.3.2.c Termenul limită pentru înscrierile numerice este cu 45 
de zile întregi înainte de prima zi a competiției; 

13.3.2.d Retragerea unei ambarcațiuni într-un eveniment este 
permisă numai până la cinci (5) zile înainte de prima zi a curselor 
fără consecințe. 

13.3.2.e În împrejurări extraordinare, se poate face o cerere 
către Oficialul-Șef pentru acceptarea înscrierilor la evenimentele 
târzii de la Federațiile Naționale. Este la discreția oficialului șef să 
accepte sau să refuze o intrare cu întârziere. Înscrierile cu 
întârziere la eveniment vor suporta o taxă de 20 de euro pe barcă; 

Programul preliminar al competiției trebuie să fie disponibil cu 
cel puțin trei (3) zile înainte de Campionat și să conțină următoarele 
detalii: 

13.3.3.a Ora de începere a fiecărei curse (serii, precum și finale); 

13.3.3.b Numele și NF-urile sportivilor din fiecare cursă. 

INVITAȚII, ÎNSCRIERE ȘI ORARUL COMPETIȚIEI
 [PR] 
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Tragerea la sorți pentru primele curse din fiecare clasă trebuie 
efectuată sub controlul unui Oficial ICF. 

 

Împărțirea în serii trebuie făcută în conformitate cu Regulile 
de canoe sprint, cu următoarele completări: 

13.4.2.a Împărțirea în serii se va baza pe: 

• Clasamentul mondial oficial ICF. Sportivii și echipajele care sunt 
clasate vor fi clasate automat. Restul va fi plasat în serii prin 
tragere la sorți. 

13.4.2.b Dacă modificările de la întâlnirea liderilor de echipă au 
ca rezultat faptul că numărul real de bărci este prea mic pentru 
planul utilizat, poate exista o retragere a loturilor pentru numărul 
real de bărci și un nou plan selectat. 

În raport cu planul de progresie, bărcile de la fiecare selecție 
trec la următoarea fază adecvată a competiției. Ceilalți sunt eliminați. 

În raport cu planul de progresie, bărcile din fiecare semifinală 
merg înainte la o finală. Ceilalți sunt eliminați. 

Comitetul de Competiție va decide ce plan de progres (1 sau 2) 
va fi utilizat pentru eveniment. 

Distribuția culoarelor pentru semifinale și finale este 
determinată automat de rezultatele curselor anterioare. 

Nu va avea loc o semifinală dacă toate ambarcațiunile 
concurente ar ajunge în următoarea fază a competiției. Benzile pentru 
finală vor fi stabilite prin tragere la sorți a bărcilor care au progresat. 

La Calificarea Olimpică Globală, componența unui echipaj K4, 
care s-a calificat în semifinale sau în finală, poate fi schimbată pentru 
următoarea fază a competiției. 

SISTEMUL DE DIVIZIUNE ȘI PROGRESIE [PR] 
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OFICIALII COMPETIȚIEI ȘI OFICIALII [PR] 

 
 

În cursele de 1000 m și 500 m, intervalul dintre probe (serii, semifinale și 
finală) nu trebuie să fie mai mic de 30 de minute. 

 

Campionatele Mondiale trebuie să se desfășoare sub 
conducerea unui oficial șef numit de Consiliul Director al ICF. 

În timpul Campionatelor Mondiale, Comitetul de Competiție 
trebuie să fie alcătuit din trei (3) oficiali care trebuie să fie în posesia 
unui carnet internațional de sprint oficial cu canoe valabil. Sunt: 

13.6.2.a Funcționar șef (președinte tehnic sau adjunctul acestuia 
din cadrul CSPC); 
Judecător-șef (de la CSPC); 

13.6.2.b Judecător-șef (de la CSPC); 

13.6.2.c Judecător-șef adjunct. 

Oficialii (cu excepția juriului și a Comitetului de competiție) 
care oficiază la Campionatele Mondiale sunt: 

• Manager de concurs 

• Starterii 

• Aliniatorii 

• Arbitrii de cursă 

• Arbitri de linie de sosire 

• Controlorii ambarcațiunii 

• Ofițer medical 

Cheltuielile de călătorie pentru următorii oficiali tehnici 
internaționali (ITO) vor fi acoperite de NF concurente: 

• Oficial șef 
• Judecător-șef 

• Judecător-șef adjunct 

• Manager de concurs 

• Starterii 

• Aliniatorii 

• Arbitrii de cursă 

• Judecător șef la linia de sosire 

• Arbitri de linie de sosire 

• Controlorii ambarcațiunii 
• Ofițer medical 

CURSE ȘI INTERVALE [SR] 
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START-UL ȘI ECHIPAMENTUL [SR] 

PHOTO-FINISH ȘI CRONOMETRAREA [SR] 

Toți ITO trebuie să fie oficiali internaționali de canoe Sprint 
recunoscuți, care dețin un card valid de Canoe Sprint. 

Fiecare echipă care participă la Campionatele Mondiale va 
plăti o taxă de administrare (stabilită de CSPC) pentru a împărți costurile 
de călătorie ale ITO pentru a oficia Campionatele Mondiale. Costurile de 
deplasare vor fi împărțite în mod egal între toți sportivii, pe baza 
înscrierilor nominale, astfel încât fiecare Federație Națională să plătească 
aceeași sumă per sportiv. 

 

Cheltuielile (cameră și masă) pentru toate ITO în perioada 
competiției sunt responsabilitatea HOC. 

 

Pentru toate cursele este obligatoriu un sistem de start 
automat acceptat/aprobat de ICF și echipat cu difuzoare la fiecare 
poziție de start. 

HOC trebuie să asigure un difuzor, care să fie la dispoziția 
Starterului. 

Dacă este necesar, asistenții țin pupa bărcilor și le eliberează 
pe sunetul de lovitură sau electronic. 

Trebuie să existe un sistem video cu cameră/VCR cu reluare 
lentă la fiecare poziție a liniei de start pentru a controla startul 
sportivilor la Campionatele Mondiale și Jocurile Olimpice. Videoclipul va fi 
doar la dispoziția Starterului. 

 

 

La Campionatele Mondiale, ordinea ambarcațiunilor care 
sosesc la linia de sosire va fi stabilită cu un sistem Photo Finish. 

HOC trebuie să furnizeze două (2) seturi de echipamente Photo 
Finish acceptate de ICF. Timpul trebuie înregistrat în 1/1000 și publicat în 
1/100 de secundă. Doar în finale, dacă diferența de timp dintre o barcă și 
altă ambarcațiune este de 5/1000 de secunde sau mai puțin, bărcilor mai 
lente vor primi același timp și poziție ca și barca mai rapidă. 

Trebuie să existe un sistem video cu cameră/VCR cu mișcare 
lentă care să arate poziția relativă a sportivului în barca sa la linia de 
sosire. 
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Un oficial trebuie să se asigure că este făcută o Fotografie 
pentru fiecare cursă (serii, semifinale și finale). 

Sistemul Photo Finish trebuie să înregistreze sosirea tuturor 
bărcilor participante. 

Photo-finish-ul trebuie să fie la dispoziția arbitrului șef de linie 
de sosire, a Comitetului de Competiție și a juriului. 

Arbitrul șef de linie de sosire și Comitetul de Competiție 
trebuie să își compare deciziile cu rezultatele Photo finish-ului, acesta din 
urmă fiind decisiv. Rezultatele fiecărei curse vor fi aprobate de Comitetul 
de Competiție. 

În timpul Campionatelor Mondiale, precum și a Jocurilor 
Olimpice, nu vor fi folosiți cronometre separate. Dacă cronometrarea 
electronică eșuează, arbitrii de la linia de sosire ar trebui să ia timpul cu 
cronometru. 

Furnizorii de sisteme de cronometrare, punctaj și rezultate la 
competițiile ICF pot fi conduși exclusiv cu furnizorii de sisteme de 
cronometrare, punctaj și rezultate aprobați de ICF. 

Sistemul de cronometrare, punctaj și rezultate au sarcina de 
a furniza informații așa cum sunt definite în „Manualul tehnic ICF pentru 
campionatele de sprint cu canoe”. 

Cerințe: 

• Actualizări instantanee ale programului competiției; 
• Actualizări de la întâlnirea liderilor de echipă; 
• Operațiuni de cursă, inclusiv clasificarea instantanee a bărcilor; 
• Tabele pentru medalii; 
• Clasamentul punctelor; 
• Statistici (de exemplu, numărul de curse, sportivi, cei mai buni 

timpi); 
• Interfață care poate fi folosită pentru media/spectatori; 
• Sistem on-line (înscrieri on-line, acreditare, liste de start, 

rezultate pe site). 

Sistemele trebuie testate cu cel puțin un (1) an înainte de 
începerea competiției. 
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Vor exista trei (3) tipuri de control al bărcii: 

Controlul bărcii înainte de competiție conform articolului 9.7; 

13.9.1.a Echipele sunt responsabile pentru controlul bărcii 
înainte de competiție; 

13.9.1.b Înainte de prima zi a competiției, fiecare FN 
participantă își poate controla bărcile care vor fi folosite în timpul 
Campionatelor Mondiale pentru a se asigura că bărcile lor sunt 
conforme cu regulile; 

13.9.1.c Greutatea suplimentară, dacă există, trebuie să fie 
fixată pe carena bărcii. 

Controlul identității și echipamentelor: 

13.9.2.a Numele sportivului și codul țării acestuia trebuie să fie 
plasate pe fiecare parte a bărcii, sub cockpit. 

13.9.2.b Înainte de a trece la startul unei curse, toți sportivii și 
bărcile trebuie să treacă prin ID și controlul echipamentului; 

13.9.2.c Oficialii vor: 

• Verificați ID-ul tuturor sportivilor, numerele corpului, numerele 
bărcilor, uniformele și uniformitatea echipajului; 

• Verificați dacă există substanțe străine care îmbunătățesc 
performanța pe barcă și orice dispozitive interzise menționate la 
articolele 3.2.5 și 3.2.10; 

• Informați Comitetul de Competiție în cazul lipsei ambarcațiunilor 
sau al încălcării regulilor de competiție. 

13.9.2.d Uniformitate și uniformitate: 

• Sportivii trebuie să poarte îmbrăcăminte oficială adecvată, cu 
identificarea ușoară a națiunii pe care o reprezintă. Fiecare 
sportiv trebuie să concureze în uniforma de echipă menționată în 
înscrierile nominale sau cel târziu la acreditare; 

• Într-o ambarcațiune cu echipaj trebuie să existe uniformitate între 
toți sportivii, inclusiv lungimea mânecilor de îmbrăcăminte, 
pălării, bentițe și capace de punte de pulverizare. 

Controlul ambarcațiunii după cursă va fi direct după toate 
cursele. 

CONTROLUL BĂRCII ȘI ECHIPAMENTULUI [SR] 
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PREMII [PR] 

 
 

Liderii de echipă sau alți reprezentanți ai NF au dreptul de a 
face apel la Juri împotriva unei decizii a Comitetului de Competiție în 
numele sportivilor lor. 

Contestația trebuie înaintată președintelui juriului în scris, 
cu motive, în cel mult 20 de minute de la publicarea deciziei la avizierul 
din zona sportivului, cu ora exactă a publicării. 

O contestație trebuie să fie însoțită de o taxă de 75 de euro 
(sau o sumă egală în moneda locală). Taxa va fi rambursată dacă 
contestația este admisă. 

Apelul trebuie audiat cât mai curând posibil. 
Pot fi chemați martori. 

Decizia Juriului este definitivă. 
 

 

Medaliile vor fi acordate în conformitate cu articolul 1.8.6 și 
nu trebuie în niciun caz prezentate altor persoane decât celor care au 
câștigat curse de campionat. 

 

Doar medaliile, cu excluderea tuturor celorlalte premii, vor fi 
prezentate la ceremonia oficială. 

ASOLICITAREA INTERVENȚIEI JURIULUI [PR] 
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CAMPIONATELE MONDIALE AVANSAȚI [PR] 

 
 

Clasamentul Cupei Națiunilor este în conformitate cu 
articolul 1.8.7. 

Clasamentul va fi calculat în cele ce urmează 
Tabel: 

 

Puncte 

Poziție Final A Final B Final C 

Primul 30 20 10 

Al doilea 28 18 8 

Al treilea 27 17 7 

Al patrulea 26 16 6 

Al cincilea 25 15 5 

Al șaselea 24 14 4 

Al șaptelea 23 13 3 

Al optulea 22 12 2 

Al nouălea 21 11 1 

Toate 
celelalte 

1 1 1 

Toate ambarcațiunile care au participat la eveniment vor primi 
minimum un (1) punct. 

Rezultatele de para canoe de la evenimentele eligibile sunt 
incluse în calculele Cupei Națiunilor Canoe Sprint. 

 

 

 

 

pe NF. 
 

 

Nu există limită pentru numărul de bărci pe clasă 

 
În evenimentele K2/C2 sau K4/C4 vârsta lui 

cel mai tânăr concurent va stabili grupa de vârstă în care un echipaj 
poate concura. 

Sportivii din bărcile echipelor pot fi din diferite țări. 

CLASIFICAREA CUPEI NAȚIUNILOR [PR] 
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ORGANIZARE [PR] 

CAPITOLUL 14 - CAMPIONATE MONDIALE JUNIORI SI SUB 23 DE 
ANI 

Consultați Regulile Competițiilor Internaționale și regulile speciale pentru 
Campionatele Mondiale, cu excepția celor modificate în acest Capitol. 

 

 

Campionatele Mondiale pot fi organizate în fiecare an, cu 
acordul Consiliului Director al ICF, într-un loc și oră aprobate de acesta și 
în conformitate cu Regulile ICF Canoe Sprint. Campionatele Mondiale la 
discipline olimpice pentru grupele de vârstă juniori și U23 vor fi 
organizate împreună. Campionatele de juniori nu trebuie să aibă loc în 
același timp și în același loc cu Campionatele de seniori. 

Cursele se pot desfășura în maximum șase (6) zile consecutive. 

Juniorii și Sub 23 sunt sportivi, așa cum este specificat în 
regula de la articolul 1.4. 

Un sportiv de juniori poate concura în probele U23 de la 
Campionatele Mondiale în următoarele condiții: 

14.1.4.a Un atlet poate vâsli doar probe individuale pentru o 
grupă de vârstă. 

14.1.4.b Sportivii juniori pot concura în maximum două (2) 
evenimente cu barca pe echipe din grupa de vârstă U23. 

Împărțirea în serii se va baza pe: 

• Rezultatele precedentelor Campionate Mondiale. Bărcile clasate în 
finalele A, B și C, dacă este cazul, vor fi clasate automat. Restul 
va fi plasat în serii prin tragere la sorți 
SAU 

• Clasamentul mondial oficial ICF. Sportivii și echipajele care sunt 
clasate vor fi clasate automat. Restul va fi plasat în serii prin 
tragere la sorți. 



Regulamentul Competiției ICF Canoe 
Sprint 2022 65 din 85 

 

ORGANIZARE [PR] 

PROGRAMUL COMPETIȚIEI [PR] 

CAPITOLUL 15 - CUPA MONDIALĂ 

Consultați Regulile Competițiilor Internaționale și regulile speciale pentru 
Campionatele Mondiale, cu excepția celor modificate în acest Capitol. 

 

 

Competițiile de la Cupa Mondială de Canoe Sprint ICF trebuie 
organizate sub auspiciile ICF. 

Competițiile Cupei Mondiale de Canoe Sprint se desfășoară în 
conformitate cu Regulile ICF de Canoe Sprint. 

Competițiile Cupei Mondiale de Canoe Sprint se vor desfășura 
în fiecare an cu cel puțin două (2) competiții. 

Nicio competiție de Cupă Mondială nu poate avea loc în cele 
două (2) săptămâni premergătoare Campionatelor Mondiale sau Jocurilor 
Olimpice. 

Fiecare NF poate înscrie nu mai mult de două (2) bărci la 
fiecare eveniment al competiției Cupei Mondiale. 

 

 

Concursul ar trebui organizat pe trei 
(3) sau trei zile și jumătate (3 ½), dar poate fi prelungit de Consiliul de 
Administrație al ICF, dacă este necesar. Sistemul de progres trebuie să se 
bazeze pe regulile Campionatelor Mondiale. 

 

Programul competiției trebuie stabilit cu cel puțin trei (3) luni 
înainte de prima zi a competiției de către CSPC pe baza evenimentelor 
aprobate de Consiliul de Administrație al ICF. 

Programul competiției poate fi adaptat pentru a răspunde 
cerințelor televiziunii. Negocierile dintre ICF și televiziune trebuie 
finalizate cel târziu cu o (1) lună înainte de competiție. 
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UNIFORMITATEA [SR] 

 
 

Competițiile Cupei Mondiale de Canoe Sprint trebuie să se 
desfășoare sub autoritatea unui membru al CSPC. 

 

HOC trebuie să suporte cheltuielile de călătorie, cazare și 
masă ale membrului CSPC. 

În cazul în care CSPC consideră necesară o vizită tehnică după 
licitație și înainte de concurs, costurile de călătorie și de ședere vor fi 
suportate de HOC. 

 

 

Dacă două (2) bărci din aceeași țară concurează în aceeași cursă, trebuie să 
poarte aceleași uniforme. 

OFICIALII COMPETIȚIEI ȘI OFICIALII [PR] 
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CLASIFICAREA MONDIALĂ [SR] 

CAPITOLUL 16 - CLASIFICARE MONDIALĂ CANOE SPRINT 
 

 

Fiecare atlet/barcă poate câștiga puncte în clasamentul 
mondial la anumite competiții de Canoe Sprint. Tabelele Clasamentului 
Mondial vor fi publicate periodic de ICF. 

Competițiile care pot fi incluse în clasamentul mondial sunt: 

• Jocuri Olimpice 
• Campionate mondiale 

• Campionatele Mondiale U23 
• Cupele Mondiale  
• Campionatele continentale sau jocurile continentale 

• Concursuri invitaționale ICF 

Fiecare atlet/ambarcațiune poate acumula puncte la unul (1) 
Campionate Mondiale/Jocuri Olimpice și la un (1) Campionat/Jocuri 
continentale în fiecare an. Dacă un atlet/ambarcațiune participă la mai 
mult de un (1) campionate pe an calendaristic, cel mai bun rezultat al 
atletului/ambarcațiunii va fi luat în considerare în clasamentul mondial. 

 

Punctele din clasamentul mondial vor fi acordate numai 
evenimentelor reprezentate în programul Cupei Mondiale. Dacă lista 
evenimentelor Cupei Mondiale se modifică la începutul anului 
calendaristic, punctele deja câștigate din evenimentele eliminate din 
anul precedent vor expira la 12 luni de la data la care au fost obținute. 

În fiecare eveniment, doar primul echipaj per NF va primi 
puncte. 

În probele individuale, sportivului i se vor acorda puncte în 
clasamentul mondial. 

În ambarcațiunile de echipă, punctele din clasamentul mondial 
vor fi acordate FN, indiferent de sportivii din echipaj. 

Dacă un sportiv are o încălcare a dopingului sau alte sancțiuni 
disciplinare, toate punctele din clasamentul mondial vor fi anulate pentru 
sportivul/barca în cauză. Punctele pentru sportivi/ambarcațiuni clasate 
după nu vor fi reatribuite. 

În cazul în care un atlet își schimbă naționalitatea sportivă, 
punctele din clasamentul mondial din ambarcațiunile individuale vor 
rămâne sub numele său. Pentru bărcile de echipă, punctele vor rămâne 
atribuite FN-ului precedent. 
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Pe baza punctelor actuale din clasamentul mondial, 
sportivii/echipele pot fi clasați în competițiile ICF. 

Dacă doi (2) sau mai mulți sportivi/echipe au puncte egale în 
clasamentul final, aceștia vor primi un rang egal. 

Sistemul de puncte va fi stabilit de ICF și publicat cu anul 
anterior competițiilor. 
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EXAMINARE  [PR] 

CAPITOLUL 17 - ITO – CALEA DE FORMARE PROFESIONOALĂ 

Procedura pentru a deveni Oficial Tehnic Internațional ICF Canoe Sprint: 
 

 

În Canoe Sprint examenul ITO este legat de un seminar. NF-
urile au dreptul de a aplica pentru a ține împreună un seminar și un 
examen. 

Procedura de examinare 

17.1.2.a Un subcomitet format din doi (2) membri, numiți de 
președintele tehnic, va: 

• Desfășura un seminar oficial ICF care conține sesiuni de teorie și 
practică la o competiție la nivel internațional; 

• Ține examenul după conform articolului 1.15. 

17.1.2.b Candidații pot promova examenul în funcție de criteriile 
create de Asociația Continentală a acestora sau de criteriile ICF 
create de către Președintele Tehnic. Oficialii care sunt aprobați 
doar la nivel continental pot participa la un nou examen fără a 
participa la un alt seminar. 
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ANEXA 1 - DIVIZIUNEA SISTEMELOR CU FINANLELE A, B, C 
 

LEGENDĂ: 
 

H = Calificare 

QF = Sferturi de finală 

SF = Semi-finală 

BT = în funcție de timp 

1-2, 1-3, 2-7… = de la primul loc la locul al doilea, de la primul la al treilea 
loc, de la al doilea la al șaptelea... 

1-ul, al 2-lea, al 3-lea = barca care câștigă primul loc, barca care câștigă al doilea 
locul, barca care câștigă locul trei... 

3x3, 4x4, 4x6... = 3 bărci pe locul trei, 4 bărci pe locul patru 
locuri, 4 bărci pe locurile șase... 

4/H1 ... L7 Locul 4 din seria 1 va începe pe banda 7 

Distribuția benzilor ambarcațiunilor calificate în finala A, B sau C va fi bazată pe 
rezultatul sau timpul realizat în semifinală. 

 
 

AMBARC
AȚIUNIL

E 

SISTE
M CALIFICĂRI SEMI-FINALE FINALE 

 
10 - 18 

 
A 2 x 9 

1-3 la Finala 4-7 
+ 1x8-lea BT 

La SF și 
pauză 

1 x 9 
1-3 la Pauza 

finală 

 
 

A: 1 x 9 

 
19 - 27 

 
B 3 x 9 

1-Ul la Finala A 2-7 
la SF 
pauză 

2 x 9 
1-3 la Finala A 

4-7 + 1x8lea BT la Finala B la 
pauză 

 
A: 1 x 9 
B: 1 x 9 

 
28 - 36 

 
C 4 x 9 

1-6  + 3x7-lea BT 
La SF și 
pauză 

3 x 9 
1-3 Finala A 4- 6 

la Finala B la 
pauză 

 
A: 1 x 9 
B: 1 x 9 

 
37 - 45 

 
D 5 x 9 

1-5  + 2x6-lea BT 
La SF și 
pauză 

3 x 9 
1-3 Finala A 4- 6 
la Finala B 7-9 la 
Finala C 

A: 1 x 9 
B: 1 x 9 
C: 1 x 9 

 
46 - 54 

 
E 

6 x 9 
1-4  + 3x5-lea BT 

La SF și 
pauză 

3 x 9 
1-3 Finala A 4- 6 
la Finala B 7-9 la 
Finala C 

 
A: 1 x 9 
B: 1 x 9 
C: 1 x 9 
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55 - 63 

 
F 7 x 9 

1-5  + 1x6-lea BT 
La SF și 
pauză 

4 x 9 
1-2 + 1x3lea BT la Finala A 3x3lea 

+ 4x4lea + 2x5lea BT la Finala B 
2x5lea + 4x6lea + 3x7lea BT la 

Finala C 
pauză 

 
 
A: 1 x 9 
B: 1 x 9 
C: 1 x 9 

 
64 - 72 

 
G 

8 x 9 
1-4  + 4x5-lea BT 

La SF și 
pauză 

4 x 9 
1-2 + 1x3lea BT la Finala A 3x3lea 

+ 4x4lea + 2x5lea BT la Finala B 
2x5lea + 4x6lea + 3x7lea BT la 

Finala C 
pauză 

 
 
A: 1 x 9 
B: 1 x 9 
C: 1 x 9 

 
 

PLAN A AMBARCAȚIUNI 10 - 18 
 

CALIFICĂ
RI 

SEMI– FINALE FINALE 

 
H1 H2 

Plan A1 - SF1 Plan A2 - SF1 FINALA A 

 
4/H1 ... 
5/H1 ... 
6/H1 ... 
7/H1 ... 
4/H2 ... 
5/H2 ... 
6/H2 ... 

7/H2 ... 
următorul 

BT.... 

 
L5 
L6 
L2 
L8 
L4 
L3 
L7 
L1 
L9 

 
4/H1 ... 
5/H1 ... 
6/H1 ... 
7/H1 ... 
4/H2 ... 
5/H2 ... 
6/H2 ... 

7/H2 ... 
următorul 

BT.... 

 
L4 
L3 
L7 
L1 
L5 
L6 
L2 
L8 
L9 

 
1/H1 
2/H1 
3/H1 
1/H2 
2/H2 
3/H2 

1/SF1 
2/SF1 
3/SF1 

 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 

 
L5 
L3 
L7 
L4 
L6 
L2 
L8 
L1 
L9 

10. 5 5 
11. 6 5 
12. 6 6 
13. 7 6 
14. 7 7 
15. 8 7 
16. 8 8 
17. 9 8 
18. 9 9 

2 
 

1-3 la Finala 
 

1-3 direct la Finala pauză 
4-7  + 1x8-lea BT la SF  

pauză  
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PLAN B AMBARCAȚIUNI 19 - 27 
 
 

CALIFICĂRI SEMI– FINALE FINALE 

 
H1 H2 H3 

Plan B1 - SF1 Plan B2 - SF1 FINALA A 

2/H1 
4/H1 
6/H1 
3/H2 
5/H2 
7/H2 
3/H3 
4/H3 
6/H3 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

L5 
L7 
L1 
L4 
L2 
L9 
L6 
L3 
L8 

3/H1 
5/H1 
6/H1 
3/H2 
4/H2 
6/H2 
2/H3 
4/H3 
7/H3 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

L6 
L2 
L9 
L4 
L7 
L8 
L5 
L3 
L1 

1/H1 
1/H2 
1/H3 

1/SF1 
2/SF1 
3/SF1 
1/SF2 
2/SF2 
3/SF2 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

L5 
L4 
L6 
L3 
L8 
L1 
L7 
L2 
L9 

19. 7 6 6 
20. 7 7 6 
21. 7 7 7 
22. 8 7 7 
23. 8 8 7 
24. 8 8 8 
25. 9 8 8 
26. 9 9 8 

27. 9 9 9 

Plan B1 - SF2 Plan B2 - SF2 FINALA B  

 
3/H1 ... L6 2/H1 

4/H1 
7/H1 
2/H2 
5/H2 
7/H2 
3/H3 
5/H3 
6/H3 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

L5 
L3 
L9 
L4 
L7 
L1 
L6 
L2 
L8 

4/SF1 
5/SF1 
6/SF1 
7/SF1 
4/SF2 
5/SF2 
6/SF2 

7/SF2 
următorul 

BT 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

L5 
L3 
L7 
L1 
L4 
L6 
L2 
L8 
L9 

 5/H1 ... L7 
 7/H1 ... L1 
 2/H2 ... L5 
 4/H2 ... L3 
 6/H2 ... L8 
 2/H3 ... L4 
 5/H3 ... L2 
 7/H3 ... L9 

3 Calificare 1-3 la Finala A 
 

1ul la Finala A 4-7  + 1x8-lea BT la Finala B 
2-7 la SF pauză 
pauză  
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PLAN C AMBARCAȚIUNI 28 - 36 
 
 

CALIFICĂRI SEMI– FINALE FINALE 

 
H1 H2 H3 H4 

Plan C1 - SF1 Plan C2 - SF1 FINALA A 

1/H1 ... L5 
5/H1 ... L8 
2/H2 ... L4 
6/H2 ... L1 
2/H3 ... L6 

5/H3 ... L2 
3/H4 ... L3 
4/H4 ... L7 

1ul (7lea) BT L9 

2/H1 ... L4 
6/H1 ... L8 
1/H2 ... L6 
6/H2 ... L1 
3/H3 ... L3 

4/H3 ... L7 
1/H4 ... L5 
5/H4 ... L2 

1ul (7lea) BT L9 

1/SF1 ... L5 
2/SF1 ... L3 
3/SF1 ... L8 
1/SF2 ... L4 
2/SF2 ... L7 
3/SF2 ... L1 
1/SF3 ... L6 
2/SF3 ... L2 
3/SF3 ... L9 

28. 7 7 7 7 
29. 8 7 7 7 
30. 8 8 7 7 
31. 8 8 8 7 
32. 8 8 8 8 
33. 9 8 8 8 
34. 9 9 8 8 
35. 9 9 9 8 
36. 9 9 9 9 

Plan C1 - SF2 Plan C2 - SF2 FINALA B 
 

3/H1 ... L6 3/H1 ... L6 4/SF1 ... L5 
 4/H1 ... L2 5/H1 ... L8 5/SF1 ... L7 
 1/H2 ... L5 3/H2 ... L3 6/SF1 ... L2 
 5/H2 ... L8 4/H2 ... L7 4/SF2 ... L6 
 3/H3 ... L3 1/H3 ... L5 5/SF2 ... L3 
 4/H3 ... L7 6/H3 ... L9 6/SF2 ... L1 
 2/H4 ... L4 2/H4 ... L4 4/SF3 ... L4 
 6/H4 ... L9 4/H4 ... L2 5/SF3 ... L8 
 2ul (7lea) BT L1 2ul (7lea) BT L1 6/SF3 ... L9 

 Plan C1 - SF3 Plan C2 - SF3  

 
2/H1 ... L6 1/H1 ... L5 

 

 6/H1 ... L1 4/H1 ... L7  

 3/H2 ... L3 2/H2 ... L6  

 4/H2 ... L7 5/H2 ... L2  

 1/H3 ... L4 2/H3 ... L4  

 6/H3 ... L8 5/H3 ... L8  

 1/H4 ... L5 3/H4 ... L3  

 5/H4 ... L2 6/H4 ... L9  

 3lea(7lea) BT L9 3lea(7lea) BT L1  

4 Calificări 
1-6  + 3x7-lea BT 

La SF și 
pauză 

1-3 Finala A 4- 6 
la Finala B la 

pauză 
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PLAN D AMBARCAȚIUNI 37 - 45 
 
 

CALIFICĂRI SEMI– FINALE FINALE 

  
H 

 
H 

 
H 

 
H 

 
H 

Plan D1-SF1 Plan D2-SF1 FINALA A 

1/H1 
4/H1 
2/H2 
5/H2 
3/H3 
1/H4 
4/H4 
2/H5 
5/H5 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

L5 
L2 
L6 
L1 
L7 
L4 
L8 
L3 
L9 

2/H1 
4/H1 
1/H2 
5/H2 
2/H3 
3/H4 
4/H4 
1/H5 
4/H5 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

L6 
L2 
L5 
L9 
L3 
L7 
L8 
L4 
L1 

1/SF1 
2/SF1 
3/SF1 
1/SF2 
2/SF2 
3/SF2 
1/SF3 
2/SF3 
3/SF3 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

L5 
L3 
L8 
L4 
L7 
L1 
L6 
L2 
L9 

 1 2 3 4 5 
37. 8 8 7 7 7 
38. 8 8 8 7 7 
39. 8 8 8 8 7 
40. 8 8 8 8 8 
41. 9 8 8 8 8 
42. 9 9 8 8 8 
43. 9 9 9 8 8 

44. 9 9 9 9 8 
Plan D1-SF2 Plan D2-SF2 FINALA B 45. 9 9 9 9 9 

     

      2/H1 ... L4 1/H1 ... L5 4/SF1 ... L5 
      5/H1 ... L8 5/H1 ... L2 5/SF1 ... L7 
      3/H2 ... L3 4/H2 ... L7 6/SF1 ... L2 
      1/H3 ... L5 3/H3 ... L3 4/SF2 ... L6 
      4/H3 ... L2 5/H3 ... L8 5/SF2 ... L3 
      2/H4 ... L6 2/H4 ... L4 6/SF2 ... L1 
      5/H4 ... L1 2/H5 ... L6 4/SF3 ... L4 
      3/H5 ... L7 5/H5 ... L1 5/SF3 ... L8 
      1ul (6lea) BT L9 2lea (6lea) BT L9 6/SF3 ... L9 

      Plan D1-SF3 Plan D2-SF3 Finala C 
      

3/H1 ... L3 3/H1 ... L3 7/SF1 ... L5 
      1/H2 ... L5 2/H2 ... L6 8/SF1 ... L3 
      4/H2 ... L2 3/H2 ... L7 9/SF1 ... L8 
      2/H3 ... L6 1/H3 ... L5 7/SF2 ... L4 
      5/H3 ... L1 4/H3 ... L8 8/SF2 ... L7 
      3/H4 ... L7 1/H4 ... L4 9/SF2 ... L1 
      1/H5 ... L4 5/H4 ... L1 7/SF3 ... L6 
      4/H5 ... L8 3/H5 ... L2 8/SF3 ... L2 
      2lea (6lea) BT L9 1ul (6lea) BT L9 9/SF3 ... L9 

5 Calificări 
 

1   - 3    
 

Finala A 
   

1-5  + 2x6-lea BT  4   - 6    
 

Finala B   

la SF  7   - 9    
 

Finala C   

pauză  
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PLAN E AMBARCAȚIUNI 46 - 54 
 
 

CALIFIC
ĂRI 

SEMI– FINALE FINALE 

 
H H H H H H 

Plan E1-SF1 Plan E2-SF1 FINALA A 

1/H1 ... L5 
4/H1 ... L8 
3/H2 ... L7 
2/H3 ... L3 
1/H4 ... L4 
4/H4 ... L1 
3/H5 ... L2 

2/H6 ... L6 
1ul (5lea) BT L9 

3/H1 ... L3 
1/H2 ... L5 
4/H2 ... L8 
2/H3 ... L6 
3/H4 ... L7 
1/H5 ... L4 
4/H5 ... L9 

3/H6 ... L2 
3lea (5lea) BT L1 

1/SF1 
2/SF1 
3/SF1 
1/SF2 
2/SF2 
3/SF2 
1/SF3 
2/SF3 
3/SF3 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

L5 
L3 
L8 
L4 
L7 
L1 
L6 
L2 
L9 

 1 2 3 4 5 6 
46. 8 8 8 8 7 7 
47. 8 8 8 8 8 7 
48. 8 8 8 8 8 8 
49. 9 8 8 8 8 8 
50. 9 9 8 8 8 8 
51. 9 9 9 8 8 8 
52. 9 9 9 9 8 8 

53. 9 9 9 9 9 8 
Plan E1-SF2 Plan E2-SF2 FINALA B 54. 9 9 9 9 9 9 

     

 2/H1 ... L3 1/H1 ... L5 4/SF1 ... L5 
 1/H2 ... L5 4/H1 ... L8 5/SF1 ... L7 
 4/H2 ... L8 2/H2 ... L6 6/SF1 ... L2 
 3/H3 ... L7 3/H3 ... L2 4/SF2 ... L6 
 2/H4 ... L6 1/H4 ... L4 5/SF2 ... L3 
 1/H5 ... L4 4/H4 ... L9 6/SF2 ... L1 
 4/H5 ... L1 2/H5 ... L3 4/SF3 ... L4 
 3/H6 ... L2 2/H6 ... L7 5/SF3 ... L8 
 2lea (5lea) BT L9 1ul (5lea) BT L1 6/SF3 ... L9 

 Plan E1-SF3 Plan E2-SF3 Finala C 
 

3/H1 ... L7 2/H1 ... L4 7/SF1 ... L5 
 2/H2 ... L3 3/H2 ... L7 8/SF1 ... L3 
 1/H3 ... L5 1/H3 ... L5 9/SF1 ... L8 
 4/H3 ... L8 4/H3 ... L8 7/SF2 ... L4 
 3/H4 ... L2 2/H4 ... L3 8/SF2 ... L7 
 2/H5 ... L6 3/H5 ... L2 9/SF2 ... L1 
 1/H6 ... L4 1/H6 ... L6 7/SF3 ... L6 
 4/H6 ... L1 4/H6 ... L9 8/SF3 ... L2 
 3lea (5lea) BT L9 2lea (5lea) BT L1 9/SF3 ... L9 

6 Calificări 1-3 la Finala A 
 

1-4  + 3x5-lea BT 4-6 la Finala B 
la SF 7-9 Finala C 

pauză   
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PLAN F AMBARCAȚIUNI 55– 63 
 

CALIFICĂ
RI 

SEMI– FINALE FINALE 

  
H 

 
H 

 
H H H 

 
H 

 
H 

Plan F1-SF1 Plan F2-SF1 FINALA A 

1/H1 ... 
5/H1 ... 
4/H2 ... 
4/H3 ... 
2/H4 ... 

1/H5 ... 
3/H6 ... 
2/H7 ... 

1ul (6lea) BT  

L5 
L1 
L8 
L2 
L6 
L4 
L7 
L3 
L9 

3/H1 
1/H2 
5/H2 
4/H3 
2/H4 
1/H5 
5/H5 
4/H6 
3/H7 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

L7 
L5 
L1 
L2 
L4 
L6 
L9 
L8 
L3 

1/SF1 ... 
2/SF1 ... 
1/SF2 ... 
2/SF2 ... 
1/SF3 ... 

2/SF3 ... 
1/SF4 ... 
2/SF4 ... 

1ul (3lea) BT  

L5 
L8 
L4 
L7 
L6 
L2 
L3 
L9 
L1 

 1 2 3 4 5 6 7 
55. 8 8 8 8 8 8 7 
56. 8 8 8 8 8 8 8 
57. 9 8 8 8 8 8 8 
58. 9 9 8 8 8 8 8 
59. 9 9 9 8 8 8 8 
60. 9 9 9 9 8 8 8 
61. 9 9 9 9 9 8 8 
62. 9 9 9 9 9 9 8 
63. 9 9 9 9 9 9 9 Plan F1-SF2 Plan F2-SF2 FINALA B 

      
2/H1 ... L4 4/H1 ... L8 2ul (3lea)  BT L5 

      1/H2 ... L5 2/H2 ... L4 3lea(3lea) BT L6 
      5/H2 ... L9 1/H3 ... L6 4lea(3lea) BT L4 
      3/H3 ... L7 5/H3 ... L9 4/SF1 ... L3 
      3/H4 ... L3 3/H4 ... L3 4/SF2 ... L2 
      2/H5 ... L6 2/H5 ... L7 4/SF3 ... L7 
      4/H6 ... L8 1/H6 ... L5 4/SF4 ... L8 
      5/H6 ... L1 5/H6 ... L1 1ul (5lea)  BT L1 
      3/H7 ... L2 4/H7 ... L2 2ul (5lea) BT L9 

      Plan F1-SF3 Plan F2-SF3 Finala C 
      

3/H1 ... L3 1/H1 ... L5 3lea(5lea) BT  L5 
      3/H2 ... L7 5/H1 ... L1 4lea (5lea)  BT L6 
      1/H3 ... L5 3/H2 ... L7 6/SF1 ... L4 
      2/H3 ... L6 2/H3 ... L4 6/SF2 ... L3 
      4/H4 ... L8 4/H4 ... L2 6/SF3 ... L2 
      4/H5 ... L2 3/H5 ... L8 6/SF4 ... L7 
      5/H5 ... L9 2/H6 ... L3 1ul (7lea) BT L8 
      1/H6 ... L4 1/H7 ... L6 2lea (7lea) BT  L1 
      5/H7 ... L1 5/H7 ... L9 3lea(7lea) BT  L9 

      Plan F1-SF4 Plan F2-SF4   

      
4/H1 ... L2 2/H1 ... L4 

  

      2/H2 ... L3 4/H2 ... L2   

      5/H3 ... L1 3/H3 ... L7   

      1/H4 ... L5 1/H4 ... L5   

      5/H4 ... L9 5/H4 ... L1   

      3/H5 ... L7 4/H5 ... L8   

      2/H6 ... L6 3/H6 ... L3   

      1/H7 ... L4 2/H7 ... L6   

      4/H7 ... L8 1ul (6lea) BT  L9   

7 
 

1-2  + 1x3-lea BT la Finala A 
 

1-5  + 1x6-lea BT 3x3lea + 4x4lea + 2x5lea BT la Finala B 
la SF 2x5lea + 4x6lea + 3x7lea BT la Finala C 

pauză pauză 
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PLAN G AMBARCAȚIUNI 64 - 72 
 

CALIFIC
ĂRI 

SEMI– FINALE FINALE 

 
H H H H  H H H H 

Plan G1-SF1 Plan G2-SF1 FINALA A 

1/H1 ... L5 
4/H2 ... L2 
3/H3 ... L7 
2/H4 ... L4 
1/H5 ... L6 
4/H6 ... L9 
3/H7 ... L8 
2/H8 ... L3 

1ul (5lea) BT L1 

4/H1 ... 
1/H2 ... 
2/H3 ... 
3/H4 ... 
1/H5 ... 

2/H6 ... 
3/H7 ... 
4/H8 ... 

1ul (5lea) BT  

L8 
L5 
L6 
L7 
L4 
L3 
L2 
L1 
L9 

1/SF1 ... 
2/SF1 ... 
1/SF2 ... 
2/SF2 ... 
1/SF3 ... 

2/SF3 ... 
1/SF4 ... 
2/SF4 ... 

1ul (3lea) BT  

L5 
L8 
L4 
L7 
L6 
L2 
L3 
L9 
L1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
64. 8 8 8 8 8 8 8 8 
65. 9 8 8 8 8 8 8 8 
66. 9 9 8 8 8 8 8 8 
67. 9 9 9 8 8 8 8 8 
68. 9 9 9 9 8 8 8 8 
79. 9 9 9 9 9 8 8 8 
70. 9 9 9 9 9 9 8 8 
71. 9 9 9 9 9 9 9 8 
72. 9 9 9 9 9 9 9 9 Plan G1-SF2 Plan G2-SF2 FINALA B 

 
2/H1 ... L4 1/H1 ... L5 2ul (3lea)  BT L5 

 1/H2 ... L5 2/H2 ... L6 3lea(3lea) BT L6 
 4/H3 ... L2 3/H3 ... L7 4lea(3lea) BT L4 
 3/H4 ... L7 4/H4 ... L8 4/SF1 ... L3 
 2/H5 ... L3 2/H5 ... L3 4/SF2 ... L2 
 1/H6 ... L6 3/H6 ... L2 4/SF3 ... L7 
 4/H7 ... L1 4/H7 ... L9 4/SF4 ... L8 
 3/H8 ... L8 1/H8 ... L4 1ul (5lea)  BT L1 
 2lea (5lea) BT L9 2lea (5lea) BT L1 2lea (5lea) BT L9 

 Plan G1-SF3 Plan G2-SF3 Finala C 
 

3/H1 ... L7 2/H1 ... L6 3lea(5lea) BT  L5 
 2/H2 ... L4 3/H2 ... L7 4lea (5lea)  BT L6 
 1/H3 ... L5 4/H3 ... L8 6/SF1 ... L4 
 4/H4 ... L2 1/H4 ... L5 6/SF2 ... L3 
 3/H5 ... L8 3/H5 ... L2 6/SF3 ... L2 
 2/H6 ... L3 4/H6 ... L1 6/SF4 ... L7 
 1/H7 ... L6 1/H7 ... L4 1ul (7lea)  BT L8 
 4/H8 ... L9 2/H8 ... L3 2lea (7lea) BT  L1 
 3lea(5lea) BT L1 3lea(5lea) BT L9 3lea(7lea) BT  L9 

 Plan G1-SF4 Plan G2-SF4   

 
4/H1 ... L8 3/H1 ... L7 

  

 3/H2 ... L7 4/H2 ... L8   

 2/H3 ... L3 1/H3 ... L5   

 1/H4 ... L5 2/H4 ... L6   

 4/H5 ... L1 4/H5 ... L9   

 3/H6 ... L2 1/H6 ... L4   

 2/H7 ... L4 2/H7 ... L3   

 1/H8 ... L6 3/H8 ... L2   

 4lea(5lea) BT L9 4lea(5lea) BT  L1   

8 Calificări 1-2  + 1x3-lea BT la Finala A 
1-4  + 4x5-lea BT la SF 3x3lea + 4x4lea + 2x5lea BT la Finala B 

pauză 2x5lea + 4x6lea + 3x7lea BT la Finala C 
 pauză 
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Progresie Master 2020 

AMBARC
AȚIUNILE 

SISTEM CALIFICĂRI FINALE 

10 - 18 A 
2 Calificări 

1ul și al 2lea + următoarea 5 BT la Finala pauză 
 

Finala 

19 - 27 B 
3 Calificări 

1ul și al 2lea + următoarea 3 BT la Finala A 
Următoarea 9 BT la Finala B 

pauză 

 
Finala A 
Finala B 

 
 
28 - 36 

 
 

C 

4 Calificări 
1ul și  + următoarea 5 BT la Finala A 

Următoarea 9 BT la Finala B 
Următoarele 9 BT la Finala C pauză 

 
Finala A 
Finala B 
Finala C 

 
 
37 - 45 

 
 

D 

5 Calificări 
1ul și  + următoarea 4 BT la Finala A 

Următoarea 9 BT la Finala B 
Următoarele 9 BT la Finala C pauză 

Finala A 
Finala B 
Finala C 

 
 
46 - 54 

 
 

E 

6 Calificări 
1ul și  + următoarea 3 BT la Finala A 

Următoarea 9 BT la Finala B 
Următoarele 9 BT la Finala C pauză 

Finala A 
Finala B 
Finala C 

 
 
55 - 63 

 
 

F 

7 calificări 
1ul/2lea + 
următoarea 22 
BT la semi 

finale 

4 semi-finale 1ul + 
următoarea 5 BT la 

Finala A 
Următoarea 9 BT la 

Finala B Următoarele 9 
BT 

 
Finala A 
Finala B 
Finala C 

  pauză Finala C  

   pauză  

 
 
64 - 72 

 
 

G 

8 calificări 
1ul/2lea + 
următoarea 20 
BT la semi 

finale 

4 semi-finale 1ul + 
următoarea 5 BT la 

Final A 

Următoarea 9 BT la 
Finala B Următoarele 9 

BT 

 
Finala A 
Finala B 
Finala C 

  pauză Finala C  

   pauză  
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PLAN A; 10–18 
AMBARCAȚIUNI 

CALIFIC
ĂRI 

FINALE 

  

H1 H2 
 

10. 5 5 1/H1 ... L5 
11. 6 5 2/H1 ... L3 
12. 6 6 1/H2 ... L4 
13. 7 6 2/H2 ... L6 
14. 7 7 1/BT ... L2 
15. 8 7 2/BT ... L7 
16. 8 8 3/BT ... L1 
17. 9 8 4/BT ... L8 

18. 9 9 5/BT ... L9 

2 Calificări 
1ul și al 2lea + următoarea 5 BT la  

pauză 

 
Finala 

Finala 

 
 
 

PLAN B; 19–27 
AMBARCAȚIUNI 

CALIFICĂRI FINALE 

 FINALA A 

 
H1 H2 H3 1/H1 ... L5 

19. 7 6 6 2/H1 ... L7 
20. 7 7 6 1/H2 ... L6 
21. 7 7 7 2/H2 ... L3 
22. 8 7 7 1/H3 ... L4 
23. 8 8 7 2/H3 ... L2 
24. 8 8 8 1/BT ... L8 
25. 9 8 8 2/BT ... L1 
26. 9 9 8 3/BT ... L9 
27. 9 9 9 

   

FINALA B 
    

4/BT ... L5 
    5/BT ... L4 
    6/BT ... L6 
    7/BT ... L3 
    8/BT ... L7 
    9/BT ... L2 
    10/BT ... L8 
    11/BT ... L1 
    12/BT ... L9 

3 Calificări 
1ul și al 2lea + următoarea 3 BT la Finala A Finala A 

Următoarele 9 BT la 
Finala B pauză 

Finala B 
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PLAN C; 28- 36 
AMBARCAȚIUNI 

CALIFICĂRI FINALE 
 FINALA A 
 

H1 H2 H3 H4 1/H1 ... L5 
28. 7 7 7 7 1/H2 ... L4 
29. 8 7 7 7 1/H3 ... L6 
30. 8 8 7 7 1/H4 ... L3 
31. 8 8 8 7 1/BT ... L7 
32. 8 8 8 8 2/BT ... L2 
33. 9 8 8 8 3/BT ... L8 
34. 9 9 8 8 4/BT ... L1 
35. 9 9 9 8 5/BT ... L9 

36. 9 9 9 9 
   

FINALA B 
     

6/BT ... L5 
     7/BT ... L4 
     8/BT ... L6 
     9/BT ... L3 
     10/BT ... L7 
     11/BT ... L2 
     12/BT ... L8 
     13/BT ... L1 
     14/BT ... L9 

     Finala C 
     

15/BT ... L5 
     16/BT ... L4 
     17/BT ... L6 
     18/BT ... L3 
     19/BT ... L7 
     20/BT ... L2 
     21/BT ... L8 
     22/BT ... L1 
     23/BT ... L9 

4 Calificări 
1ul și  + următoarea 5 BT la Finala A 

Următoarea 9 BT la Finala B 
Următoarele 9 BT la Finala C pauză 

 
Finala A 

Finala B 

Finala C 
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PLAN D; 37–45 
AMBARCAȚIUNI 

CALIFICĂR
I 

FINALE 

 FINALA A 

H1 H2 H3 H4 H5 1/H1 ... L5 
37. 8 8 7 7 7 1/H2 ... L4 
38. 8 8 8 7 7 1/H3 ... L6 
39. 8 8 8 8 7 1/H4 ... L3 
40. 8 8 8 8 8 1/H5 ... L7 
41. 9 8 8 8 8 1/BT ... L2 
42. 9 9 8 8 8 2/BT ... L8 
43. 9 9 9 8 8 3/BT ... L1 
44. 9 9 9 9 8 4/BT ... L9 

45. 9 9 9 9 9 
   

FINALA B 
     

5/BT ... L5 
     6/BT ... L4 
     7/BT ... L6 
     8/BT ... L3 
     9/BT ... L7 
     10/BT ... L2 
     11/BT ... L8 
     12/BT ... L1 
     13/BT ... L9 

     Finala C 
     

14/BT ... L5 
     15/BT ... L4 
     16/BT ... L6 
     17/BT ... L3 
     18/BT ... L7 
     19/BT ... L2 
     20/BT ... L8 
     21/BT ... L1 
     22/BT ... L9 

5 
Calificări 

 
Finala A 
Finala B 
Finala C 1ul și al 2lea + următoarea 4 BT la Finala A 

Următoarele 9 BT la Finala B  
Următoarele 9 BT la Finala C  

pauză 
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PLAN E; 46–54 
AMBARCAȚIUNI 

CALIFICĂR
I 

FINALE 

 FINALA A 
 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 1/H1 ... L5 
46. 8 8 8 8 7 7 1/H2 ... L4 
47. 8 8 8 8 8 7 1/H3 ... L6 
48. 8 8 8 8 8 8 1/H4 ... L3 
49. 9 8 8 8 8 8 1/H5 ... L7 
50. 9 9 8 8 8 8 1/H6 ... L2 
51. 9 9 9 8 8 8 1/BT ... L8 
52. 9 9 9 9 8 8 2/BT ... L1 
53. 9 9 9 9 9 8 3/BT ... L9 

54. 9 9 9 9 9 9 
   

FINALA B 
      

4/BT ... L5 
      5/BT ... L4 
      6/BT ... L6 
      7/BT ... L3 
      8/BT ... L7 
      9/BT ... L2 
      10/BT ... L8 
      11/BT ... L1 
      12/BT ... L9 

      Finala C 
      

13/BT ... L5 
      14/BT ... L4 
      15/BT ... L6 
      16/BT ... L3 
      17/BT ... L7 
      18/BT ... L2 
      19/BT ... L8 
      20/BT ... L1 
      21/BT ... L9 

6 
Calificări 

 
Finala A 
Finala B 
Finala C 1ul și al 2lea + următoarea 3 BT la Finala A 

Următoarele 9 BT la Finala B 
Următoarele 9 BT la Finala C 

pauză 

 

PLAN F; 55–63 
AMBARCAȚIUNI 

CALIFIC
ĂRI 

SEMI-FINALE FINALE 

 SEMI-FINALE 1 FINALA A 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 1/H1 ... L5 1/SF1 ... L5 
55. 8 8 8 8 8 8 7 2/H7 ... L4 1/SF2 ... L4 
56. 8 8 8 8 8 8 8 2/H6 ... L6 1/SF3 ... L6 
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57. 9 8 8 8 8 8 8 2/BT ... L3 1/SF4 ... L3 

58. 9 9 8 8 8 8 8 3/BT ... L7 1/BT ... L7 
59. 9 9 9 8 8 8 8 10/BT ... L2 2/BT ... L2 
60. 9 9 9 9 8 8 8 11/BT ... L8 3/BT ... L8 
61. 9 9 9 9 9 8 8 18/BT ... L1 4/BT ... L1 
62. 9 9 9 9 9 9 8 19/BT ... L9 5/BT ... L9 

63. 9 9 9 9 9 9 9 
      

SEMI-FINALE 2 FINALA B 
 

1/H2 ... L5 6/BT ... L5 
 1/H7 ... L4 7/BT ... L4 
 2/H5 ... L6 8/BT ... L6 
 1/BT ... L3 9/BT ... L3 
 4/BT ... L7 10/BT ... L7 
 9/BT ... L2 11/BT ... L2 
 12/BT ... L8 12/BT ... L8 
 17/BT ... L1 13/BT ... L1 
 20/BT ... L9 14/BT ... L9 

 SEMI-FINALE 3 Finala C 
 

1/H3 ... L5 15/BT ... L5 
 1/H6 ... L4 16/BT ... L4 
 2/H4 ... L6 17/BT ... L6 
 2/H1 ... L3 18/BT ... L3 
 5/BT ... L7 19/BT ... L7 
 8/BT ... L2 20/BT ... L2 
 13/BT ... L8 21/BT ... L8 
 16/BT ... L1 22/BT ... L1 
 21/BT ... L9 23/BT ... L9 

 SEMI-FINALE 4  

 
1/H4 ... L5 

 

 1/H5 ... L4 
 2/H3 ... L6 
 2/H2 ... L3 
 6/BT ... L7 
 7/BT ... L2 
 14/BT ... L8 
 15/BT ... L1 
 22/BT ... L9 

7 Calificări 
1ul și al 2lea + următoarea 22 BT la SF pauză 

4 Semi-finale 
1ul și al 2lea + 

următoarea 5 la 
BT la Finala A 
Următoarea 9 
BT la  

 
Finala A 
Finala B 
Finala C 

 Finala B  

 Următoarele  

 următorul 9 BT la  

 Finala C  

 pauză  
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PLAN G; 64–72 AMBARCAȚIUNI 
CALIFICĂRI SEMI-FINALE FINALE 

 SEMI-FINALE 1 FINALA A 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 1/H1 ... L5 1/SF1 ... L5 
64. 8 8 8 8 8 8 8 8 1/H8 ... L4 1/SF2 ... L4 
65. 9 8 8 8 8 8 8 8 2/H6 ... L6 1/SF3 ... L6 
66. 9 9 8 8 8 8 8 8 2/H5 ... L3 1/SF4 ... L3 
67. 9 9 9 8 8 8 8 8 1/BT ... L7 1/BT ... L7 
68. 9 9 9 9 8 8 8 8 8/BT ... L2 2/BT ... L2 
69. 9 9 9 9 9 8 8 8 9/BT ... L8 3/BT ... L8 
70. 9 9 9 9 9 9 8 8 16/BT ... L1 4/BT ... L1 
71. 9 9 9 9 9 9 9 8 17/BT ... L9 5/BT ... L9 
72. 9 9 9 9 9 9 9 9 

      

SEMI-FINALE 2 FINALA B 
 

1/H2 ... L5 6/BT ... L5 
 1/H7 ... L4 7/BT ... L4 
 2/H7 ... L6 8/BT ... L6 
 2/H4 ... L3 9/BT ... L3 
 2/BT ... L7 10/BT ... L7 
 7/BT ... L2 11/BT ... L2 
 10/BT ... L8 12/BT ... L8 
 15/BT ... L1 13/BT ... L1 
 18/BT ... L9 14/BT ... L9 

 SEMI-FINALE 3 Finala C 
 

1/H3 ... L5 15/BT ... L5 
 1/H6 ... L4 16/BT ... L4 
 2/H8 ... L6 17/BT ... L6 
 2/H3 ... L3 18/BT ... L3 
 3/BT ... L7 19/BT ... L7 
 6/BT ... L2 20/BT ... L2 
 11/BT ... L8 21/BT ... L8 
 14/BT ... L1 22/BT ... L1 
 19/BT ... L9 23/BT ... L9 

 SEMI-FINALE 4  

 
1/H4 ... L5 

 

 1/H5 ... L4 
 2/H1 ... L6 
 2/H2 ... L3 
 4/BT ... L7 
 5/BT ... L2 
 12/BT ... L8 
 13/BT ... L1 
 20/BT ... L9 

8 Calificări 
1ul și al 2lea + următoarea 20 BT la SF pauză 

4 Semi-finale 
1ul  + următoarea 5 la 

BT 
la Finala A 

Următoarea 9 
BT la 

 
Finala A 
Finala B 
Finala C 

 Finala B  

 Următoarea   

 9 BT to Finala C  

 pauză  
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ANEXA 2 - PROGRESIA OLIMPICĂ 8 CULUOARE 
 

 
AMBARC
AȚIUNILE 

 
SISTE
M 

 
CALIFICĂRI SFERTURI DE 

FINALĂ 

 
SEMI-FINALE 

 
FINALE 

 
9-10 

 
A 

2 Calificări 
1-2 la Pauza 
finală la SF 

NO QF 1 SF 
1-4 la Pauza 

finală 

 
Finala A 

 
11 

 
B 

2 Calificări 

1-2 la SF 

Pauză la QF 

1 QF 

1-6 la SF 

pauză 

2 SF 
1-4 la Pauza 

finală 

 
Finala A 

 
12 

 
C 

2 Calificări 

1-2 la SF 

Pauză la QF 

1 QF 

1-6 la SF 

pauză la Finala B 

2 SF 
1-4 Finala A 4- 6 la 

Finala B  

Finala A 
Finala B 

 
13-14 

 
D 

2 Calificări 

1– 2 la SF 
Pauză la QF 

2 QF 

1-3 la SF 
pauză la Finala B 

2 SF 
1-4 Finala A 4- 6 la 

Finala B 

Finala A 
Finala B 

 
15-16 

 
E 

3 Calificări 

1-2 la SF 

Pauză la QF 

2 QF 

1-3 la SF 

pauză la Finala B 

2 SF 
1-4 Final A 4- 6 la 

Finala B 

Finala A 
Finala B 

 
17 

 
F 

3 Calificări 

1-3 la SF 

Pauză la QF 

1 QF 

1-5 la SF 
6-7 la Finală la 

Pauza finală 

2 SF 
1-4 Final A 4- 6 la 

Finala B 

 
Finala A 
Finala B 

 
18-19 

 
G 

3 Calificări 

1-2 la SF 

Pauză la QF 

2 QF 

1-4 la SF 
5 la Finală B la 

Pauza  

2 SF 
1-4 Finala A 4- 6 la 

Finala B 

 
Finala A 
Finala B 

 
20-24 

 
H 

4 Calificări 

1-2 la SF 

Pauză la QF 

2 QF 

1-4 la SF 

pauză 

2 SF 
1-4 Finala A 4- 6 la 

Finala B 

Finala A 
Finala B 

 
25-34 

 
I 

5 Calificări 

1-2 la SF 

Pauză la QF 

3 QF 

1-2 la SF 

pauză 

2 SF 
1-4 Finala A 4- 6 la 

Finala B 

Finala A 
Finala B 

 
 

Subsemnata Costea Victoria, interpret si traducator autorizat pentru limbile engleza si 
franceza in temeiul autorizatiei cu  nr. 14248, eliberata de Ministerul Justitiei din Romania, 
certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza  in limba romana, cu textul original 
care a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisul nu i-a fost denaturat 
continutul si sensul. 

 

Interpret si Traducator autorizat 
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