
Cupa
„ Andrei Nicolescu ”

Ediţia I

Clubul Sportiv Aqua Sport București

vă invită la:

Organizator: Club Sportiv Aqua Sport CITIUS București

14-15 Octombrie 2017
România, Bazinul Olimpic Izvorani

Categorii de vârstă: 2005 - 2009

RSVP: 1 Octombrie 2017 

Înscrieri: supercurat@yahoo.com 

Mircea Purcaru: 
mircea.purcaru@aqua-sport.ro; 
+40 745.641.453

Oussema Rebai: 
oussema.rebai@aqua-sport.ro 
+40 741.319.639



Ziua 1: Sâmbătă, 14 Octombrie 2017

Ora 09:30 | Încălzire 08:30-09:15
Cali�cări 

Ora 17:00 | Încălzire 15:45-16:30
Finalele probelor 1-5 
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200 Liber (2009, 2008, 2007, 2006, 2005)
100 Bras (2009, 2008, 2007, 2006, 2005)
200 Spate (2005)
100 Fluture (2008, 2007, 2006, 2005)
50 Fluture (2009)

Ștafeta generațiilor 4*50 Liber

Ziua 2: Duminică, 15 Octombrie 2017

Ora 09:30 | Încălzire 08:30-09:15
Cali�cări 

Ora 17:00 | Încălzire 16:00-16:45
Finalele probelor 7-11 

50 Liber (2009)
100 Liber (2008, 2007, 2006, 2005)
200 Bras (2005)
100 Spate (2009, 2008, 2007, 2006, 2005)
200 Mixt (2008, 2007, 2006, 2005)

Ștafeta generațiilor 4*50 Mixt

1
2
3
4
5

7
8
9
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126
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I. Organizatorul

Competiția « Cupa “Andrei Nicolescu” » este organizată de către Club Sportiv Aqua 
Sport Citius București.

Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile din 
prezentul Regulament O�cial al Competiției.

Regulamentul O�cial este întocmit și va � făcut public conform legislației aplicabile 
în România, �ind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul 
Organizatorului și la locul de desfășurare a Competiției.

Competiția se va organiza conform Regulamentului competițional FINA – 
Federația Internațională de Înot, concurenții vor respecta  regulile prezentate în 
regulamentul FINA. 
Regulamentul FINA poate � consultat în cadrul website-ului o�cial al Federației 
Internațională de Înot (FINA) 
http://www.�na.org/sites/default/�les/�naswrules_20150907.pdf

Prin participarea la această Competiție, participanții sunt de acord să respecte și să 
se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament 
O�cial și ale legislației în vigoare aplicabile.

II. Perioada și locul de desfășurare a competiției

Competiția va avea loc în perioada 14-15 Octombrie 2017, în cadrul Bazinului 
Olimpic Izvorani.

Bazinul are 50 metri lungime, 10 culoare. Temperatura apei este de 26-28 grade. 
Cronometrajul este automat.

III. Participanți

Categoriile de participanți sunt: copii nascuți în anii 2005-2009

Pot participa la Competiție concurenții care se încadrează în categoriile precizate în 
prezentul Regulament, care s-au înscris și au achitat taxele de concurs.

Numărul maxim de participanți este de 350. La atingerea acestui numar, înscrierile 
se vor opri.

Fiecare club este responsabil de sănătatea participanților la competiție. Aceștia 
trebuie să dețină viza medicală la zi, iar sarcina veri�cării acesteia cade în sarcina 
clubului participant. Participarea la competiție are loc pe răspunderea �ecărui 
concurent, respectiv a �ecărui club. 



IV. Înscrierea

Centralizatoarele de înscriere se vor trimite prin e-mail până pe data de 01 
Octombrie 2017 către adresa supercurat@yahoo.com.

Retragerile se pot efectua cel târziu până pe data de 11 Octombrie 2017.

Timpii de înscriere sunt obligatorii.

Un copil poate participa la maxim 2 probe în �ecare reuniune. Sistemul de alcătuire 
a seriilor este automat. În cali�cări, seriile vor � OPEN.

Ne rezervăm dreptul, ca, în funcție de numărul de înscrieri primite, să schimbăm ora 
de start.

Clubul organizator se obligă ca în termen de 24h de la primirea centralizatorului de 
înscriere să trimită un e-mail de con�rmare. În caz contrar se consideră că 
centralizatorul respectiv nu a fost primit și clubul participant este obligat să retrimită 
centralizatorul.

Listele de start vor � �nalizate cu minim 48 de ore înainte de începerea competiției. 
Acestea, precum și rezultatele în timp real vor putea � urmărite accesând site-ul 
www.amnb.ro .

V. Taxa de participare

Taxa de participare la Competiție este de 15 RON/participant/probă și 
30 RON/ștafetă înscrisă în concurs.

Taxa poate � achitată în numerar înainte de începerea o�cială a competiției sau prin 
transfer bancar în contul RO93BACX0000001098609003 – deschis la 
Unicredit Bank, bene�ciar Asociația Club Sportiv Aqua Sport Citius București.

Taxa pe �ecare club se calculează în funcție de lista �nală la data de 
11 Octombrie 2017, care din acest moment devine exigibilă, indiferent dacă un par-
ticipant se retrage ulterior.

VI. Reguli și condiții

Primii 8 sportivi la �ecare probă se vor cali�ca în �nalele probelor de după-amiază. 
Finalele vor � alcătuite pe vârste. În cazul în care sunt 8 participanți sau mai puțini 
pentru aceeași probă, sportivii nu vor mai participa la cali�cări, ci se vor cali�ca 
direct în �nală.

Nu se pot cali�ca în aceeași �nală mai mult de 2 sportivi de la același club.

În situația în care 3 sau mai mulți sportivi din cadrul aceluiași club au un timp care le 
permite cali�carea în �nală, primii 2 se vor cali�ca, urmând ca ceilalți să �e înlocuiți 
cu sportivi de la alte cluburi în ordinea timpilor din cali�cări.
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În cazul în care 2 sau mai mulți sportivi vor � la egalitate pe locul 8 aceștia vor 
susține o probă de baraj care va consta în repetarea probei de concurs.

În �nalele probelor vor avea loc probele de ștafetă. Fiecare club poate înscrie maxim 
o ștafetă la �ecare sex, aceasta �ind formată doar din copii născuți în ani diferiți. Nu 
este permisă folosirea a 2 sportivi născuți în același an în probele de ștafetă.

În urma �nalelor, primii 3 sportivi la �ecare proba individuală, precum și primele 3 
ștafete vor � premiate cu diplome, medalii și premii surpriză din partea 
organizatorilor.

Finaliștii la �ecare probă, în funcție de locul obținut, vor primi și un număr de 
puncte, astfel: 

locul I  
locul II 
locul III 
locul IV 
locul V 
locul VI 
locul VII 
locul VIII 
ștafetele vor � punctate dublu.

Cel mai valoros sportiv pe baza punctajului acumulat la �ecare categorie de vârstă și 
sex și primele 3 cluburi în clasamentul general vor � premiate cu diplome și cupe.

VII. Alte mențiuni

Fiecare club participant va avea un număr de locuri alocat în tribună, proporțional 
cu numărul de participanți. Concurenții vor putea sta pe marginea bazinului, �ind 
locuri delimitate special pentru aceștia.

Prin înscrierea în competiție delegațiile participante sunt de acord cu 
fotogra�erea/�lmarea sportivilor participanți si cu utilizarea datelor audio-video 
în scopuri comerciale.

În caz de situații extraordinare care previn desfășurarea în siguranță a evenimentului 
(ex: condiții meteo extreme) ce nu pot � prevăzute, evenimentul va � amânat sau 
chiar anulat.

Este interzisă participarea la competiție/eveniment a persoanelor care au asupra lor 
băuturi alcoolice/droguri sau care se a�ă sub in�uența acestora, a persoanelor care 
au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe 
iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru șocuri electrice ori alte 
obiecte ce pot � folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a desfășurării 
normale a derulării evenimentului. 
Persoanele care vor încălca aceste prevederi vor � îndepărtate din zona 
evenimentului de către organizatori, chiar cu sprijinul organelor de poliție, dacă va � 
cazul.
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– 9 puncte; 
– 7 puncte; 
– 6 puncte; 
– 5 puncte; 
– 4 puncte; 
– 3 puncte; 
– 2 puncte; 
– 1 punct;



Mircea Purcaru: 
mircea.purcaru@aqua-sport.ro; 
+40 745.641.453
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Cazarea și masa se pot lua la Complexul Olimpic Izvorani. Pentru detalii și rezervări 
contactați receptieizvorani@yahoo.com .

Pentru orice detalii sau nelămuriri legate de competiție puteți contacta persoanele 
de mai jos prin telefon sau email:

Organizatorul își rezervă dreptul de a modi�ca prezentul Regulament până la data 
începerii competiției cu obligativitatea anunțării modi�cărilor intervenite pe site-ul 
o�cial și la locul de desfășurare a competiției.

Regulament oficial

Bazinul Olimpic Izvorani
Complexul Olimpic Izvorani, Romania

Oussema Rebai: 
oussema.rebai@aqua-sport.ro; 
+40 741.319.639
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Despre Aqua Sport

Totul a început cu un sportiv de performanță – Andrei Nicolescu - Președinte al 
Clubului Sportiv Aqua Sport București, care a crezut că performanța e posibilă și mai 
ales necesară în România. 

A luptat din toate puterile pentru visul său, acela de a oferi cât mai multor copii 
acces la bene�ciile înotului și de a da României, în 2028, un campion olimpic la înot.
Știm că dacă ar mai � avut timp, s-ar � ținut de cuvânt.
 
Suntem onorați și este responsabilitatea noastră să ducem visul său mai departe.
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Andrei a adunat în jurul său o echipă tânără, 
formată din foști sportivi de performanță, iar 
in 2010 a început un proiect ambițios care 
astăzi se numește 
Club Sportiv Aqua Sport București,  a�liat la 
Federația Română de Natație și Pentatlon 
Modern.

Despre Aqua Sport
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În anul 2013 a fost introdusă, în mod o�cial, 
Grupa de Performanță C.S. Aqua Sport 
București, care, în doar doi ani a reușit să se 
dezvolte enorm, crescând până la peste 200 
de sportivi.

Despre Aqua Sport

Dar nu suntem doar noi...
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De-a lungul timpului aceștia au reușit să 
câștige sute de medalii la diverse concursuri 
locale, naționale și internaționale.

Despre Aqua Sport



Antrenăm campionul din fiecare!

Împreună cu oamenii care nu 
se văd mereu…

…Dar care veghează tot timpul la bunul mers 
al lucrurilor, Club Sportiv Aqua Sport 
București sau familia Aqua Sport înseamnă 
astăzi peste 50 de oameni care muncesc în 
�ecare zi să aducă o schimbare în Romania și 
peste 200 de copii din Grupele de 
Performanță, care reprezintă această 
schimbare. 
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