
CRITERII DE SELECTIE IN LOTURILE NATIONALE DE JUNIORI FRAS

- 2022 -

1. Prevederi generale

Toti sportivii participanti in calitate de JUNIOR pentru anul in curs in fiecare dintre disciplinele la care
se fac clasamente de juniori sunt potentiali candidati la selectiile pentru loturile nationale cu
exceptia celor care in anul in curs sau in anul calendaristic anterior au comparut in fata Comisiei de
disciplina a FRAS si au fost sanctionati de aceasta.

1.2 Scopul loturilor de JUNIORI:

- lotul de juniori este conceput ca o recunoastere a valorilor sportivilor din disciplinele respective si,
la modul aspirational, ca un obiectiv in dezvoltarea acestora in vederea participarilor individuale in
competitii interne si/sau internationale la un nivel cat mai inalt

- apartenenta la lotul de juniori nu duce automat si in toate cazurile la facilitati din partea FRAS in
competitiile interne si/sau internationale la care acestia participa sau intentioneaza sa participe

- in masura posibilitatilor fiecare caz va fi studiat in parte de catre comisia de JUNIORI impreuna cu
Biroul Executiv sau cu Consiliul Federal pentru a identifica surse pentru sustinerea activitaii sportive

- sportivilor din lot li se ofera sansa unei pregatiri specializate superioare dpdv sportiv, tehnic, tactic si
mental cu ajutorul mentorilor

In cazul participarilor internationale acestea sunt posibile doar in conditiile de varsta prevazute
de regulamentele competitiei/campionatului respectiv. Pentru un plus de claritate avem urmatorul
exemplu: sportiv junior din ramura raliuri cu varsta de 16 ani. Participa cu dispensa in CNRB dar, de
regula, niciun campionat extern nu il primeste la start pana nu implineste 18 ani. Cu toate acestea
beneficiaza de programele de pregatire ale lotului urmand ca la implinirea varstei de 18 ani sa puna
in practica cele invatate si sa reprezinte Romania la un nivel cat mai ridicat si in competitiile
internationale

1.3 Mentori

Mentorii vor fi selectati din randurile sportivilor cu experienta relevanta in cadrul diciplinei practicate
si vor putea participa la sesiunile de pregatire tehnico-sportiva a juniorilor organizate cu sustinerea
FRAS.



Criterii de selectie:

- minimum 5 ani de activitate sportiva intr-o disciplina

- campion national absolut

- minimum o clasare pe podiumul general al campionatului

- minimum 2 titluri nationale la grupa,

- minim 3 titluri nationale la clasa

2. Campionate si competitii

In fiecare din disciplinele in care se organizeaza campionate ale JUNIORILOR se vor lua in considerare
toate etapele organizate.

3. Mecanismul de calificare in lot

3.1 Pilotul respectiv echipajul campion la JUNIORI in fiecare disciplina in parte se califica automat in
lotul de juniori pentru anul urmator exceptie facand acei sportivi care au fost sanctionati de comisia
de disciplina a FRAS in anul in curs sau in anul calendaristic anterior.

3.2 Pilotul respectiv echipajul campion de la competitiile monomarca se califica automat in lotul de
juniori pentru anul urmator exceptie facand acei sportivi care au fost sanctionati de comisia de
disciplina a FRAS in anul in curs sau in anul calendaristic anterior.

3.3 Va exista un numar de 2 wildcard-uri la dispozitia Presedintelui Comisiei Nationale de Juniori care
vor putea fi acordate de acesta pe baza unei analize a performantelor sportivilor care se dovedesc a
fi foarte rapizi dar din motive ce tin de buget sau de probleme tehnice nu au reusit sa termine un
numar suficient de competitii care sa le permita sa se claseze pe o pozitie eligibila la final de
campionat dar este evident ca acestia au potential deosebit.

4. Numarul de sportivi din LOTUL NATIONAL

Lotul national va avea minim "N+2" locuri disponibile unde "N" este numarul disciplinelor sportive la
care se intocmeste clasament de juniori iar "2" este numarul de wildcard-uri de la punctul 3.3

Termenul de "minim" se refera la faptul ca sportivii cu rezultate exceptionale in activitatea sportiva
pe timpul apartenentei la lot pot sa ramana automat in componenta acestuia si pentru sezonul
succesiv.

Astfel lotul devine un organism "viu" care doreste sa reprezinte cat mai bine sportivii pe criterii de
performanta. Cu toate acestea numarul maxim de sportivi nu va depasi 20.



5. Functionarea selectiei si a lotului

Pentru un plus de claritate precizam ca in fiecare an calendaristic toti juniorii particpanti in
campionatele FRAS vor beneficia de pregatire in mediul online si vor fi eligibil pentru a fi selectati in
lotul national.

Acest lot isi incepe activitatea in anul calendaristic urmator cu intentia de a oferi pregatire
tehnico-sportiva superioara membrilor sai.

Exemplu: juniorii care in urma rezultatelor din anul/sezonul 2022 se califica la lot vor fi componenti
ai lotului in anul 2023.

6. Activitai ale lotului de juniori

6.1 Cantonamente de pregatire fizica

Se doreste organizarea a 2 cantonamente cu durata de 4-6 zile fiecare.

De preferinta acestea vor fi organizate impreuna cu sportivi de la o alta Federatie la care se pune
accent mai mare pe pregatirea fizica dar este posibila si organizarea cu un antrenor special contractat
pentru aceasta sarcina.

Sportivii vor fi insotiti pe toata perioada cantonamentului de un membru al Comisiei Nationale de
Juniori.

6.2 Teste si sesiuni de specializare in pilotaj respectiv copilotaj

Se doreste organizarea unor sesiuni de teste specifice fiecarei ramuri unde mentorii sa poata
interactiona cu sportivii din lot pentru a transmite know-how-ul necesar evoluarii din punct de
vedere tehnico-sportiv dar si tactic si mental.

6. Prezenta la activitatile lotului de JUNIORI

Prezenta este obligatorie la toate activitatile lotului de JUNIORI anuntate de Comisia de JUNIORI cu
exceptia situatiilor de forta majora. Aici includem ratiuni medicale documentate, suprapunere cu o
competitie de nivel national sau international la care sportivul participa.

7. Comportament al membrilor lotului de JUNIORI

Sub sanctiunea excluderii, pe toata perioada in care sportivul face parte din lotul de JUNIORI, acesta
va avea un comportament ireprosabil atat in viata sportiva cat si in cea privata, aici incluzand actiuni
ale sale din timpul competitiilor, relatia cu membrii FRAS, deplasarea in trafic, mediul online, etc.



8. Incetarea calitatii de component al lotului de JUNIORI

Durata apartenentei la lotul de JUNIORI este de la 01.01 al anului succesiv selectionarii si pana la
31.12 al aceluias an.

Dupa cum se arata si la punctul 4. componentii lotului cu rezultate exceptionale in activitatea
sportiva (atingerea si depasirea obiectivelor relevante) pe timpul apartenentei la lot pot sa ramana
automat in componenta acestuia si pentru sezonul succesiv.


