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Ședința Comitetului Executiv al 

Federației Române de Gimnastică Ritmică, 
Vineri, 12.06.2020 

 
La data de 12 iunie 2020 a avut la clubul ”Floreasca” ședința Comitetului Executiv al 

Federației Române de Gimnastică, care a luat următoarele hotărâri/aprobări: 
 Calendarul intern al federației pentru partea a doua a anului - în funcție de 

evoluția situației sanitare din țară și de actele normative emise de către Guvernul 
României și Ministerul Tineretului și Sportului, se vor lua hotărâri privind data și 
locul desfășurării competițiilor interne. Ca propuneri provizorii (sub rezerva 
aprobării în ședințele ulterioare ale Comitetului Executiv/situația din țară), 
calendarul intern va cuprinde: 

o Campionatul Național de Copii – individual și ansamblu: Ghimbav, 3-4 
octombrie 2020; 

o Campionatul Național de Junioare Mici – individual și echipe, împreună 
cu Campionatul Național de Junioare și Senioare – individual și echipe, 
Ploiești, 22-25 octombrie 2020; 

o Cupa României, împreună cu Festivalul Național de Gimnastică Ritmică, 
București, 7-8 noiembrie 2020. 

 Calendarul internațional al federației pentru partea a doua a anului – competiții 
confirmate de către Federația Internațională de Gimnastică și European 
Gymnastics: 
o Turneul internațional și Grand Prix ”Deriugina Cup”, Kiev, 10-13 

septembrie 2020; 
o Campionatele Europene de Gimnastică Ritmică, Kiev, 26-29 noiembrie 

2020, turneul de calificare olimpică. 
 Turneul de Cupă Mondială (FIG World Challenge Cup), programat a se desfășura 

la Cluj-Napoca în perioada 26-28 iunie 2020, a fost reprogramat prin decizia 
comună a Federației Internaționale de Gimnastică și a Federației Române de 
Gimnastică Ritmică pentru anul viitor, în perioada 25-27 iunie 2021, în sala BT 
Arena (Sala Polivalentă) din Cluj-Napoca. Calendarul complet al turneelor de 
Cupă Mondială (reprogramări) pentru anul 2021 poate fi consultat pe site-ul 
oficial al FIG; 

 În funcție de evoluția situației sanitare și de hotărârile adoptate de către 
Comitetul Olimpic și Sportiv Român, se va relua activitatea Centrului Național 
Olimpic de Pregătire a Junioarelor de la Arad. Data estimativă – 1/15 iulie 2020; 

 S-au efectuat unele actualizări la Regulamentul Tehnic al federației pentru anul 
2020, la Programa de clasificare sportivă, la Regulamentul de legitimări și 
transferări, precum și la anexa privind cotizațiile, taxele și sancțiunile pentru anul 
2020. Toate aceste documente se vor publica pe site-ul federației, în cel mai scurt 
termen; 
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