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1. Criterii de selecție sportivi loturi naționale: 

a. Junioare: 
• Perspectiva dezvoltării ulterioare a sportivelor către seniorat și a 

pregătirii/participării acestora la competițiile de senioare, cu 
precădere la Jocurile Olimpice/Campionate Mondiale/Campionate 
Europene; 

• Rezultatele obținute în cadrul competițiilor interne/internaționale de 
junioare, cu precădere Campionate Naționale Junioare/Cupa 
României pe plan intern și Jocurile Olimpice pentru Tineret, 
Campionatele Mondiale de Junioare și Campionate Europene de 
Junioare pe plan internațional; 

• Starea actuală de sănătate/indici biometrie/rezultate investigații 
efectuate la INMS/INCS; 

• Situația școlară a junioarelor selecționate și posibilitatea de a urma 
cursurile la zi în unitățile școlare unde acestea au fost detașate, după 
selecționarea în cadrul Centrului Național de la Arad; 

• Susținerea/aprobarea părinților pentru pregătirea centralizată pentru 
o perioadă îndelungată de timp, în considerarea actualului context din 
gimnastica mondială;   

 
b. Senioare: 

• Rezultatele obținute în cadrul competițiilor interne/internaționale de 
senioare, cu precădere Campionate Naționale Senioare/Cupa 
României pe plan intern și Jocurile Olimpice pentru Tineret, 
Campionatele Mondiale de Senioare și Campionate Europene de 
Senioare pe plan internațional; 

• Starea actuală de sănătate/indici biometrie/rezultate investigații 
efectuate la INMS/INCS; 

• Situația școlară senioare – pentru o eventuală pregătire centralizată; 
• Susținerea/aprobarea părinților pentru pregătirea centralizată pentru 

o perioadă îndelungată de timp, în considerarea actualului context din 
gimnastica mondială (sportivele senioare în gimnastica ritmică – cele 
de vârstă 16-18 ani sunt în continuare minore);   

 
2. Criterii selecție sportivi pentru participarea la competiții oficiale (Campionate 

Mondiale, Campionate Europene, Cupe Mondiale): 
• Forma sportivă a gimnastelor; 
• Starea de sănătate a sportivelor – se va acorda o atenție deosebită 

pandemiei COVID 19; 
• Participarea cu sportivele care prezintă șanse de calificare la JO 2024; 
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• Perspectiva obținerii unor medalii în competițiile individuale, respectiv 
individual compus și aparate; 

• Promovarea unor gimnaste tinere, în vederea verificării și promovării 
acestora în echipele reprezentative de senioare, pentru viitoarele 
competiții ale ciclului 2021-2024, respectiv Campionate Europene, 
Campionate Mondiale, Jocuri Europene; 

 
 

Secretar General, 
Mircea Dumitru Apolzan 

 
   
    


