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CUPA ROMANIEI   

CADETI 12-14 ANI 

 
PARTICIPANŢI: Sportivi cadeti legitimaţi la secţiile de înot, masculin 12, 13 şi 14 ani, feminin 12 si 13 

ani. Timpi de creditare se pot acorda doar la probele care apar pentru prima data la varsta respectiva. 

 

Taxa de inscriere: 10 lei/proba individuala (la stafete nu se percepe taxa de inscriere)  

 

CONDIŢII TEHNICE: probele se desfăşoară după sistemul seriilor contracronometru. 

 
CLASAMENTE:  
 
a. probe individuale si de stafeta, pe ani de naştere, probe şi sexe.   
b. clasament pe echipe cu urmatorul sistem: se vor acorda puncte primilor 8 clasaţi în probele individuale 
după sistemul 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puncte, iar pentru ştafete punctaj dublu. 
 

 

PREMII: primii 3 clasaţi în probe vor primi medalii şi diplome, conform clasamentelor pe fiecare an de 

nastere si sex (12, 13, 14 ani masculin si 12-13 ani feminin). Primele 3 echipe, in clasamentul general pe 

echipe, vor primi cupe. 

 

PROBELE COMPETIŢIEI:  

CADETI 12 ani:  100m liber, 400m liber, 100m spate, 200m spate, 100m bras, 200m bras,  

                                100m fluture, 200m mixt, 4x50m liber, 4x50m mixt. 

  

CADETI 13 -14 ani:  100m liber, 200m liber, 800m liber, 100m spate, 200m spate, 100m bras, 

                                200m bras, 100m fluture, 200m fluture, 200m mixt, 4x50m liber, 4x50m mixt. 

ATENTIE: 

Ora si locatia pentru sedinta tehnica si validarea carnetelor de legitimare se vor anunta in timp util de 

catre organizatori. In cazul unor motive obiective, bine argumentate, se pot modifica orele de incepere 

ale reuniunilor. Aceste modificari trebuiesc anuntate cel tarziu la sedinta tehnica. 

 

ZIUA I-a 
 
REUNIUNEA a-I-a, ora 09.30    REUNIUNEA a-II-a, ora 17.00 

1.    100 m bras băieţi 13 ani                       8.      100 m bras baieti 14 ani 

2.    100 m bras fete 13 ani        9.      100 m liber baieti 13 ani 

3.    100 m spate baieti 14 ani    10.    100 m liber fete  13 ani 

4.    100 m spate băieţi 12 ani                            11.    400 m liber baieti 12 ani   

5.    100 m spate fete 12 ani                              12.    400 m liber fete 12 ani  

6.    200 m liber băieţi 13 ani                            13.    200 m liber baieti  14 ani 

7.    200 m liber fete 13 ani    14.    200 m fluture baieti  13 ani  

                                                     15.    200 m fluture fete 13 ani  

ZIUA a-II-a 
 
 REUNIUNEA a-III-a, ora 09.30   REUNIUNEA a-IV-a, ora 17.00 

 16.    200 m mixt fete 12 ani    26.    100 m bras fete 12 ani                             

 17.    200 m mixt baieti 12 ani    27.    100 m bras baieti 12 ani  

 18.    200 m spate fete 13 ani    28.    100 m fluture baieti  14 ani  

 19.    200 m spate baieti 13 ani                              29.    100 m fluture fete 13 ani  

 20.    200 m mixt baieti 14 ani                30.    100 m fluture baieti 13 ani  

 21.    4x50 m liber fete 12 ani    31.    200 m spate fete 12 ani  

 22.    4x50 m liber baieti 12 ani                            32.    200 m spate baieti 12 ani   

 23.    4x50 m liber fete 13 ani                               33.    800 m liber baieti 14 ani  

 24.    4x50 m liber baieti 13 ani                                  

 25.    4x50 m liber baieti 14 ani                
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ZIUA a-III-a 
 
REUNIUNEA a-V-a, ora 09.30   REUNIUNEA a-VI-a, ora 17.00 

34.    100 m liber băieţi 14 ani                          40.    200 m bras baieti 13 ani 

35.    100 m liber baieti 12 ani                           41.    200 m bras fete 13 ani  

36.    100 m liber fete 12 ani                          42.    100 m fluture baieti 12 ani  

37.    200 m mixt baieti 13 ani                            43.    100 m fluture fete 12 ani  

38     200 m mixt fete 13 ani                          44.    200 m fluture baieti 14 ani  

39.    200 m bras băieţi 14 ani    45.    800 m liber baieti 13 ani  

                                                                           46.    800 m liber fete 13 ani   

  

 

ZIUA a-IV-a 
 
 REUNIUNEA a-VII-a, ora 09.30    

 47.    200 m bras fete 12 ani              

 48.    200 m bras băieţi 12 ani                                            

 49.    100 m spate fete 13 ani                                 

 50.    100 m spate băieţi 13 ani                                 

 51.    200 m spate băieţi 14 ani   

 52.    4x50 m mixt fete 12 ani                                

 53.    4x50 m mixt baieti 12 ani     

 54.    4x50 m mixt fete 13 ani                            

 55.    4x50 m mixt baieti 13 ani     

 56.    4x50 m mixt baieti 14 ani     

        

    


