
CUPA HYPERION BRAȘOV                           

 Ediția a II-a 

Vă invităm să participați la concursul de înot                                            

„CUPA HYPERION” ce se va desfăşura la                                      

Bazinul Olimpic din Brașov în data de 28-29 mai 2022                               

Concursul este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 7–14 ani 

(2015-2008) care practică înotul de performanță.   

Data: 28-29.05.2022                                                                                                           

Locul: Bazinul Olimpic Brașov                                                                                             

Bazin: 50 m /10 culoare / tribună 700 locuri/ 28 °C apa ,29 °C aer                            

Organizator : A.C.S. HYPERION BRAȘOV                                                                         

Cronometraj: electronic automat by ALGE Timing®                                                          

Taxa de participare : 175  lei/sportiv                                                                                   

Limita de participare: 450 de sportivi                                                                                             

În situația depășirii acestui număr de participanți, organizatorii își rezervă dreptul de 

a incheia înscrierile înainte de data limită.                                                                                

Scopul Concursului : - verificarea nivelului de pregatire al sportivilor.                                                     

..................................... - încurajarea micilor sportivi spre marea performanță. 

Premierea : se va face pe ani de naștere: 

COPIII -  2015/2014/2013 F+M 

COPIII – 2012/2011F+M 

CADETI  -  2010/2009 F+M si 2008M          

Se vor acorda medalii pentru primele 3 locuri.                                                                    

Cele 15 Cupe “ HYPERION ” vor fi oferite celor mai buni sportivi pentru fiecare 

categorie în parte, în funcție de cel mai bun punctaj FINA la o singura probă. 

Susținătorii vor avea acces la competiție pe baza de bilet de acces/reuniune, până 

se atinge capacitatea maximă în tribună, în funcție de numărul de sportivi inscriși în 

competiție. 

Se premiază cu Cupa Hyperion primele 3 cluburi in funcție de punctajul obținut de 

către sportivi în probele individuale și ștafete (9,7,6,5,4,3,2,1). Premierea ștafetelor 

se va face la categoriile: (2015-2013) (2012-2011) (2010-2008).  Ștafele se punctează 

dublu și se acceptă max 2 ștafete/club la fiecare categorie de vârstă. Fiecare sportiv 

trebuie să aiba viza medicala la zi, iar verificarea lor cade în sarcina clubului de 

proveniență. Organizatorii nu își asumă raspunderea pentru eventualele accidente.                                                                                                                                                     

Inscrieri la: acshyperion@gmail.com (data limită: 20 MAI 2022)           



 Mențiuni speciale: Sportivii împreună cu antrenorii sunt rugați să respecte locurile 

în tribună alocate cluburilor lor (acestea vor fi anunțate după terminarea perioadei de 

inscrieri). Zona va fi marcată corespunzător. Susținătorii vor sta în sector separat.                                                                   

Componența ștafetelor va fi mixtă (4 baieți și 4 fete) 

Sportivii născuți 2015-2012 vor putea participa doar la 2 probe/reuniune, iar sportivii 

născuți 2011-2008M/2009F o sa poată participa la cel mult 3 probe/reuniune + 

ștafeta. 

Pot participa în concurs și sportivi mai învârstă, nefiind premiați in competitie. 

Aceștia vor plăti 50lei/probă. 

 

Vă rugăm păstrați curațenia în tribună!                                                                                                  

   

Observații:  

Seriile se vor înota în sistem open, iar premierea se va face pe categorii de vârstă.  

Organizatorii iși rezervă dreptul de a aduce modificări care vor fi anunțate in timp util. 

Pentru înscrieri se va folosi centralizatorul adaptat din atașament.                                  

Persoană de contact: Szilard Szasz / Tel. 0761.760.763                                      

Desfasurator program: 

R1. Sambata 28 mai 
dimineata 

R2. Sambata 28 mai  
dupa masa 

R3. Duminica 29 mai 
dimineata 

1. 50 SPATE M (2015-
Cadeti) 

2. 50 SPATE  F (2015-
Cadeti) 

3. 100 BRAS M (2013-
Cadeti) 

4. 100 BRAS F  (2013-
Cadeti) 

5. 200 LIBER M (2013-
Cadeti) 

6. 200 LIBER F (2013-
Cadeti) 

7. 100 FLUTURE M (2011-
Cadeti) 

8. 100 FLUTURE F (2011-
Cadeti) 

9. STAFETA 8X50 LIBER 
(F+M) COPIII 2015-2013 

10. 50 FLUTURE F (2015-
Cadeti) 

11. 50 FLUTURE M (2015-
Cadeti) 

12. 200 BRAS F (2011-
Cadeti) 

13. 200 BRAS M (2011-
Cadeti) 

14. 100 LIBER F (2013-
Cadeti) 

15. 100 LIBER M (2013-
Cadeti) 

16. 200 SPATE F (2011-
Cadeti) 

17. 200 SPATE M (2011-
Cadeti) 

18. STAFETA 8X50 LIBER 
(F+M) COPIII 2012-2011 
 

19. 50 BRAS M (2015-
Cadeti) 

20. 50 BRAS F (2015-Cadeti) 
21. 50 LIBER M (2015-

Cadeti) 
22. 50 LIBER F (2015-Cadeti) 
23. 100 SPATE M (2013-

Cadeti) 
24. 100 SPATE F (2013-

Cadeti) 
25. 200 MIXT M (2013-

Cadeti) 
26. 200 MIXT F (2013-Cadeti) 
27. STAFETA 8X50 LIBER 

(F+M) CADETI 
 

 

 


