
Selectie pentru formarea echipei reprezentative la tir cu arcul 

 

Sportivii care doresc sa participe la competitiile internationale trebuie sa indeplineasca 

cumulativ mai multe conditii: 

✓ sa fie membru al unui club sportiv afiliat la Comitetul National Paralimpic Roman; 

✓ sa detina echipament de tragere pentru divizia (tipul de arc) la care participa; 

✓ sa fie clasificat de Autoritatea Nationala de persoane cu dizabilitati; 

✓ sa fie clasificat de catre o Comisie internationala pentru Para-archery; 

✓ sa participe la etapele de selectie organizate si anuntate de catre Comitetul National Paralimpic 

Roman pe www.npc.org.ro; 

✓ toti membrii echipei reprezentative vor semna un Angajament cu Comitetul National Paralimpic 
Roman. Orice incalcare a Angajamentului va duce la sanctiuni disciplinare, la excluderea din 
echipa reprezentativa sau chiar la trimiterea sportivului acasa inainte de finalul competitiei. In 
cazul trimiterii sportivului acasa inainte de finalul competitiei acesta va achita toate costurile de 
transport, cazare si masa sau alte costuri aditionale legate de aceea deplasare. Deciziile  luate in 
aceste situatii pot fi contestate la Comisia de Disciplina (Apel). 

✓ toti sportivii trebuie sa comunice Comitetului National Paralimpic Roman medicamentele pe 

care le foloseste uzual pentru tratamentul afectiunilor de care sufera; 

✓ toti sportivii selectati vor participa la toate cantonamentele si competitiile de pregatire aprobate 

de catre Comitetul National Paralimpic Roman la propunerea Antrenorului Coordonator; 

✓ sportivii si ceilalti membrii ai echipei reprezentative se vor implica activ si vor demonstra ca 

detin calitatile necesare pentru forma o echipa de succes la competitiile nationale si 

international; 

✓ sportivii si ceilalti membrii ai echipei reprezentative nu vor face comunicari catre presa sau catre 

public sub nici o forma (incluzand orice mod de promovare social – facebook, instagram, etc.) 

inainte de comunicarea oficiala facuta de catre Comitetul National Paralimpic Roman in presa 

sau pe site-ul www.npc.org.ro; 

✓ lista cu participantii la o competitie internationala va fi anuntata cu cel putin trei luni inainte de 

aceasta; 

✓ retragerea voluntara a sportivului din echipa reprezentativa este posibila in cazul in care acesta 

trimite o scrisoare de informare catre Comitetul National Paralimpic Roman; 

✓ in cazul aparitiei unor probleme medicale care il scot pe sportiv din programul de pregatire sau 

competitional trebuie sa fie certificata de un medic recunoscut de catre Comitetul National 

Paralimpic Roman; 

✓ sportivul selectat in echipa reprezentativa poate fi eliminat in cazul incalcarii regulilor 

Comitetului National Paralimpic Roman, IPC, ANAD; 

✓ inlocuirea unui sportiv eliminat sau retras din echipa reprezentativa se va face cu un alt sportiv 

de pe lista rezervelor stabilita de catre comisia de selectie; 

✓ sportivii selectati vor pastra nivelul de performanta prin continuarea antrenamentelor la 

cluburile de apartenenta in perioada in care acestia nu sunt convocati in cantonamente sau la 

competitii; 

✓ orice modificare sau completare a prezentelor reguli va fi anuntata in timp util pe site-ul oficial 

al Comitetului National Paralimpic Roman: www.npc.org.ro. 
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