
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SCRIMĂ SISTEM DE PUNCTAJ SEZON 2016-2017 

CATEGORIA JUNIORI 

 punctează competiţiile naţionale organizate de FRS  şi internaţionale organizate de FIE incepand cu 01 septembrie 2016 
si pana la 31 ianuarie 2017 pentru CE de juniori, iar concursurile dupa aceasta data vor conta pentru CM de juniori.  

 Punctajul :   
o Locul 1   - 32 pct 
o Locul 2   - 26 pct 
o Locul 3   - 20 pct 
o Locul 5-8  - 14 pct 
o Locul 9-16  - 8 pct 
o Locul 17-32  - 4 pct 
o Locul 33-64  - 2 pct 

 
Clasamentul se va alcătui astfel: 

 Pentru Campionatul Naţional de Juniori - punctajul obţinut se va înmulţi cu 1; 
 Pentru Cupa Federaţiei de Juniori - punctajul obţinut se va înmulţi cu 0,75; 
 Cele mai bune 4 rezultate din Cupa Mondială de juniori, conform punctajului din clasamentul FIE multiplicat cu 2. 
 Pentru Campionatul European se vor selecţiona primii 3 din clasament, iar pentru locul 4 antrenorul responsabil poate 

propune Comitetului Executiv spre aprobare un alt sportiv;  
 Pentru Campionatul Mondial se vor selecţiona primii 2 din clasament, iar pentru locul 3 şi 4 (rezerva pentru echipe) 

antrenorul responsabil poate propune Comitetului Executiv spre aprobare alţi 2 sportivi; 
 Campionatul European si Campionatul Mondial de juniori se vor adauga la punctaj cu coeficient 2,5, respectiv 3 din 

punctajul de mai sus ;  
 

CATEGORIA CADEŢI 
 punctează competiţiile naţionale organizate de FRS  şi internaţionale organizate de EFC incepand cu 01 septembrie 2016 

si pana la 31 ianuarie 2017 pentru CE de cadeti, iar concursurile dupa aceasta data vor conta pentru CM de cadeti.  
 Punctajul :   

o Locul 1   - 32 pct 
o Locul 2   - 26 pct 
o Locul 3   - 20 pct 
o Locul 5-8  - 14 pct 
o Locul 9-16  - 8 pct 
o Locul 17-32  - 4 pct 
o Locul 33-64  - 2 pct 

 
Clasamentul se va alcătui astfel: 

 Pentru Campionatul Naţional de Cadeţi - punctajul obţinut se va înmulţi cu 1. 
 Pentru Cupa Federaţiei de Cadeţi - punctajul obţinut se va înmulţi cu 0,75; 
 Cele mai bune 4 rezultate din circuitul European de Cadeti, conform punctajului din clasamentul EFC. 
 Pentru Campionatul European se vor selectiona primii 3 din clasament, iar pentru locul 4 antrenorul responsabil poate 

propune un alt sportiv;  
 Pentru Campionatul Mondial se vor selectiona primii 2 din clasament, iar pentru locul 3 antrenorul responsabil poate 

propune alt sportiv; 
 Campionatul European si Campionatul Mondial de cadeti se vor adauga la punctaj cu coeficient 2,5, respectiv 3 din 

punctajul de mai sus ;  
 

NOTA : Clasamentele de la cadeţi şi juniori vor fi folosite pentru alcătuirea grupelor la Cupa Federatiei si Campionatele Naţionale 
de cadeţi, respectiv juniori. 
Pentru categoriile de copii şi speranţe, unde există un circuit de concursuri interne agreat de toate cluburile de la proba respectivă 
şi în urmă căruia se va întocmi un clasament, federaţia îl va folosi pentru alcătuirea grupelor la CN de copii, respectiv speranţe.   


