
Cupa de ski ARENA COPIILOR
SCHI ALPIN 

2018

REGULAMENT DE CONCURS

SCOP. Competiţia  de  schi  alpin  organizată  de  ASOCIAŢIA  SPORTIVA  FUXY 
SPORT CLUB SIBIU, are ca scop atragerea unui număr cât mai mare de copii la practicarea 
acestei discipline sportive. 

Se doreşte ca prin intermediul acestei competiţii să se asigure un cadru propice descoperirii 
copiilor talentaţi pentru practicarea sportului de performanţă. Întrecerile vor fi în aşa fel organizate 
încât să pună în valoare competenţele sportive şi tehnice dobândite, impuse de probele schiului 
alpin.

 CONDIŢII DE PARTICIPARE CUPA DE SKI ARENA COPIILOR 
SLALOM URIAS. 20.01.2018

Pot participa copii, fete şi băieţi la una din următoarele categorii:

- FETE  SI BĂIEŢI născuţi în 2012-şi mai mici;    
- FETE  SI BAIETI nascuti in 2010-2011   
- FETE  SI BĂIEŢI născuţi în 2008-2009;
- FETE  SI BĂIEŢI născuţi în 2006-2007;

PROGRAM. 

Înscrieri:  Inscrierile  se  vor  putea  face  doar  online  pe 
www.fuxy.ro si se vor termina in 19 Ianuarie 2018 la ora 18.00.

Taxa de inscriere, de 20 RON se va achita  in ziua concrusului la 
secrertariatul concursului pana la ora 9.30. 

Înscrierea se va face în  baza  unei cereri  de înscriere online completate de unul din 
părinţi sau tutorele copilului.

Validarea  inscrierilor  se  vor  face  in  ziua  concursului  intre  orele  9.00  –  10.00  la 
secretariatul concursului unde se va achita cu chitanta taxa de participare si se va ridica 
numarul de concurs.

START SLALOM URIAS

SAMBATA  20.01.2018 ORA 11.00 

PROBA CONCURS:

Slamlom urias, 2 manse.



RECOMANDAREA  A.S.  F.S.C.S.  este  ca  fiecare  copil  să  poarte  pe  timpul 
desfăşurării concursului  CASCĂ DE PROTECŢIE.

Recunoaşterea  traseului:.  30  minute  inaintea  startului.  Concurenţii  au  dreptul  de  a 
recunoaşte traseul cu porţile montate, fie păşind pe schiuri în susul pârtiei pe marginea traseului 
sau schiind uşor în derapaj prin porţi. Concurenţii vor purta în mod obligatoriu numărul de 
concurs atribuit prin tragerea la sorţi. Se interzice schiatul prin porţi în stil de competiţie. 

Start în prima manşă: . Concurenţii vor fi prezenţi în zona de start cu cel puţin 15 min. 
înaintea orei oficiale de start. Cncurentii care intarzie la start mai mult decat 1 minut, vor 
putea lua startul in prima mansa doar la finalul acesteia.

Start în a doua manşă: Ora de start a celei de a doua manşe va fi anunţată la cca. 15 
min. după încheierea primei manşe. Ordinea de start pentru manşa a doua se stabileşte în funcţie 
de timpii realizaţi în prima manşe –  primii 5 clasaţi vor pleca în ordinea inversă a timpilor 
realizaţi -  şi va fi comunicată la locul de start cu cel puţin 10 min.  înaintea primului start al 
manşei a doua. Concurentii care intarzie la start in mansa a doua mai mult cu 1 minut de la 
chemarea oficialului, vor fi descalificati.

Afişarea  rezultatelor:  .  Se  vor  afisa  rezultatele  pe  un  flipchart  la  zona  de  sosire. 
Clasamentul  se va afisa la cca 30 minute dupa terminarea mansei a doua. 

Contestaţii:  Se  pot  depune  contestaţii  la  secretariatul  concursului,  în  scris,  numai 
împreună cu o taxa în valoare de 50 de lei, în maximum 15 min. de la afişarea rezultatelor.  
Contestaţiile vor fi soluţionate pe loc de Juriul de concurs.

Festivitatea de premiere: Are loc după încheierea timpului de depunere şi rezolvare a 
contestaţiilor. 

Pe tot parcursul desfăşurării concursului nu este permisă prezenţa susţinătorilor şi a 
spectatorilor  în ZONA DE START şi   ZONA DE CRONOMETRARE şi  nici  în  incinta 
cabinei tehnice înainte de concurs, în pauza dintre manşe sau după concurs fără un motiv 
obiectiv (înscrierea copilului sau depunerea unei contestaţii).

ASISTENŢA MEDICALĂ.  Serviciul de prim ajutor şi de asistenţă medicală va fi 
asigurat  de  Serviciul  Salvamont  Sibiu.  Serviciile  vor  fi  operabile  pe  întreaga  perioadă  de 
desfăşurare a concursului.

ASOCIAŢIA  SPORTICA  FUXY  SPORT  CLUB   -  SIBIU,  îşi  rezervă  
dreptul  de  a  face  modificări  prezentului  regulament,  în  funcţie  de  condiţiile  
meteorologice şi factorii financiari.

PREŞEDINTE,
CHRISTIAN FUCHS


