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Regulament de Selecție pentru Formarea Echipei Reprezentative de Tir cu Arcul 

Sportivii care doresc să participe la competițiile internaționale trebuie să îndeplinească cumulativ mai 

multe condiții: 

1. Sa fie membru al unui club sportiv afiliat la Comitetul National Paralimpic Român; 

2. Sa dețină echipament de tragere pentru divizia (tipul de arc) la care participă; 

3. Sa fie clasificat într-un grad de dizabilitate fizică de către Comisia de Evaluare competenta; 

4. Sa fie clasificat de către o Comisie internaționala pentru Para-Archery; 

5. Sa participe la etapele de selecție anunțate de către Comitetul National Paralimpic Roman pe www.npc.org.ro; 

6. Sportivii care participa la etapele de selecție trebuie sa atingă baremul de punctaj stabilit de comisia de selecție si 

publicat în anunțul de selecție; 

7. Etapele de selecție se vor organiza pe aceleași distanțe și criterii ca la competițiile la care sportivii vor participa și 

vor fi publicate în anunțul de selecție; 

8. Se vor organiza trei etape de selecție, datele acestora vor fi publicate în anunțul de selecție, cu 30 de zile înainte 

de organizarea primei etape de selecție; 

9. In cazul imposibilității organizării a cel puțin o etapă de selecție, din motive independente de organizator (Covid-

19 sau alte cazuri de forță majoră) echipa ce va reprezenta România la competițiile internaționale este echipa 

selectată în anul anterior. 

10. Se vor califica pentru a reprezenta România la competițiile internaționale, primii trei sportivi din categoria din 

care fac parte și au depășit baremul stabilit; 

11. Toți membrii echipei reprezentative vor semna un Angajament cu Comitetul National Paralimpic Român. Orice 

încălcare a Angajamentului va duce la sancțiuni disciplinare, la excluderea din echipa reprezentativa sau chiar la 

trimiterea sportivului acasă  înainte de finalul competiției; 

12.  În cazul trimiterii sportivului acasă înainte de finalul competiției acesta va achita toate costurile de transport, 

cazare și masă sau alte costuri adiționale legate de aceea deplasare. Deciziile  luate în aceste situații pot fi 

contestate la Comisia de Disciplina (Apel); 

13. Toți sportivii trebuie să comunice Comitetului Național Paralimpic Român medicamentele pe care le folosește 

uzual pentru tratamentul afecțiunilor de care suferă; 

14. Toți sportivii selectați vor participa la toate cantonamentele si competițiile de pregătire aprobate de către 

Comitetul National Paralimpic Român la propunerea Team Managerului; 

15. Sportivii și ceilalți membrii ai echipei reprezentative se vor implica activ și vor demonstra ca dețin calitățile 

necesare pentru forma o echipa de succes la competițiile naționale și internaționale; 

16. Sportivii și ceilalți membrii ai echipei reprezentative nu vor face comunicări către presa sau către public sub nici 

o forma (incluzând orice mod de promovare social – facebook, instagram, etc.) Înainte de comunicarea oficiala 

făcuta de către Comitetul Național Paralimpic Român în presa sau pe site-ul www.npc.org.ro; 

17. Lista cu participanții la o competiție internaționala va fi anunțată cu cel puțin 3 luni înainte de aceasta; 

18. Retragerea voluntară a sportivului din echipa reprezentativă este posibilă în cazul în care acesta trimite o scrisoare 

de informare către CNP Român, în situația în care sportivul a fost înscris la competiții internaționale și înlocuirea 

cu o rezervă nu este posibilă și nici recuperarea sumelor cheltuite pentru înscriere, sportivul se obligă sa 

despăgubească CNP Român cu valoarea cheltuielilor făcute de acesta  pentru înscrierea sa la aceea competiție; 

19. În cazul apariției unor probleme medicale care îl scot pe sportiv din programul de pregătire sau competițional, 

actele medicale trebuie să fie certificate de un medic recunoscut de către CNP Român; 

20. Sportivul selectat în echipa reprezentativă  poate fi eliminat în cazul încălcării regulilor CNP RO, IPC, ANAD; 

21. Înlocuirea unui sportiv eliminat sau retras din echipa reprezentativă se va face cu un alt sportiv de pe lista 

rezervelor stabilită de către comisia de selecție; 

22. Sportivii selectați vor păstra nivelul de performanță prin continuarea antrenamentelor la cluburile de apartenență 

în perioada în care aceștia nu sunt convocați în cantonamente; 

23. Sportivi selectați au obligația sa participe cel puțin o dată pe lună la o competitie de nivel național (FRTA sau 

FRATF) și să trimită rezultatele și dovada participării reprezentantului CNP, neparticiparea fiind eliminatorie. 

24. Orice modificare sau completare a prezentelor reguli va fi anunțată în timp util pe site-ul oficial al Comitetului 

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

http://www.npc.org.ro/
http://www.npc.org.ro/
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ANUNT SELECȚIE ECHIPA TIR CU ARCUL PARALIMPIC - 2021 

COMITETUL NAȚIONAL PARALIMPIC ROMÂN, dorește să aducă la cunoștința sportivilor paralimpici de tir 

cu arcul următoarele criterii de selecție pentru formarea Echipei Naționale ce va reprezenta România la 

competițiile internaționale din anul 2021 

Sportivii care participa la etapele de selecție trebuie să atingă baremul de punctaj stabilit după cum urmează: 
BAIEȚI: 

- Compound - W1 - 600 puncte 

- W2 & ST (open) - 650 puncte 

- Recurve              - 600 puncte 

FETE: 

- Compound - W1 - 550 puncte 

- W2 & ST (open) - 620 puncte 

- Recurve              - 550 puncte 

Etapele de selecție se vor organiza pe aceleași distanțe și criterii ca ale competițiilor la care vor participa: 
                 - Runda 50 m compound (72 săgeți pentru calificare) 

                 - Runda 70 m recurve (72 săgeți pentru calificare ) 

Se va trage câte doua distanțe de calificare organizate în 3 etape în zile separate: 
- Prima etapă, 11 septembrie 2020  - CN Aninoasa - organizator  FRTA 
- A doua etapă 19 septembrie 2020 – Cupa Fed. Teren Olimpia - organizator FRTA 
- A treia etapă, 27 septembrie 2020 - CNPara tir cu arcul Cheile Gradistei - organizator  CNP 

Pentru formarea echipei reprezentative va fi luat în calcul cel mai bun rezultat realizat de sportiv în una dintre 
etapele de selecție la care participă. 
Se va organiza selecție pentru fiecare categorie de sportivi în funcție de clasificare: W1, W2&ST (open), Recurve. 
O etapa se poate organiza doar dacă sunt prezenți trei sportivi înscriși la cel puțin două cluburi sportive și un 
reprezentant al Comitetului Național Paralimpic România, dacă condițiile nu sunt întrunite etapa se 
reprogramează la o altă dată, dar nu mai târziu de 7 zile. 
Se vor califica pentru a reprezenta România la competițiile internaționale, primii trei sportivi din categoria din 
care fac parte și au depășit baremul stabilit, următorii în ordine cronologică fiind calificați ca rezerve. 
Sportivii si ceilalți membrii ai echipei reprezentative se vor implica activ și vor demonstra ca dețin calitățile 
necesare pentru a forma o echipa de succes, pentru a participa la competițiile naționale și internaționale; 
Sportivii selecționați vor păstra nivelul de performanța prin continuarea antrenamentelor la cluburile de 
apartenență în perioada în care aceștia nu sunt convocați în cantonamente; 
Sportivi selectați au obligația sa participe cel puțin o dată pe lună la o competitie de nivel național (FRTA sau 
FRATF) și să trimită rezultatele și dovada participării reprezentantului CNP, neparticiparea fiind eliminatorie. 
Decizia participării la competițiile internaționale din anul 2021 se ia în Biroul Federal la propunerea Team 
Managerului care va prezenta evoluția fiecărui sportiv. 
In cazul imposibilității organizării etapelor de selecție din motive independente de organizator (Covid-19 sau alte 
cazuri de forță majoră) în conformitate cu pct. 9 din Regulamentul de Selecție echipa ce va reprezenta România 
la competițiile internaționale este echipa selectată în anul anterior. 
Cheltuielile de participare la selecție și echipamentul specific intră în sarcina participanților. 
 

Persoana de contact: Raicu Bogdan, Tel. 0765.693.174, mail: motivatipentrureusita@yahoo.com  
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