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Nr. 80/24.07.2017 

Către 

Toate structurile afiliate Federației Română de Orientare 

 

Federaţia Româna de Orientare (FRO) organizează în perioada 06-11.08.2017, 
în orașul Băile Olănești, jud. Vâlcea, Stagiul de pregătire și selecție pentru Juniori III. 
FRO va deconta cheltuielile de transport (autoturism sau mijloace de transport în 
comun) și va asigura cazare și masă pentru un număr total de 50-60 participanți 
(inclusiv însoțitorii). 

La stagiu pot participa doar sportivii legitimați, care au taxele și vizele anuale 
plătite la zi, cu vârsta maximă de 14 ani, împliniți în cursul anului 2017. 

Pentru selecționarea sportivilor care vor participa la acest stagiu, FRO solicită 
structurilor sportive afiliate care au copii și juniori III, să trimită pe adresa de mail 
frorientare@gmail.com formularul de înscriere completat, până la data de 26.07.2017. 

  
1.1.  Condiții de eligibilitate: 

La stagiu pot participa doar sportivii legitimați la structurile sportive membre ale FRO și 
care: 

 au vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani, împliniți în cursul anului 2017; 
 au taxele și vizele anuale plătite la zi; 
 au viza medicală pe carnetul de legitimare, de la medicul sportiv; 
 au luat minimum 3 starturi în competițiile din calendarul competițional 2016 -

2017. 
1.2.  Condiții de selectie: 

 rezultate în Campionatele Naționale 2016-2017; 
 rezultate în Campionatele Naționale Școlare 2016-2017; 
 rezultate în alte competiții cuprinse în calendarul competițional 2016-2017; 

Antrenorii care însoțesc sportivii vor participa obligatoriu la Cursurile de 
perfecționare ale antrenorilor care se organizează în  acestă perioadă și vor contribui la 
desfășurarea stagiului de pregătire și selecție a sportivilor. 
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