Calendarul activităţilor sportive ale ANR pe anul 2018
1. GOALBALL:
A. Cupa României:
Se va desfăşura în perioada 2-4 martie, în organizarea filialei Bacău, în sistem
turneu.
B. Campionatul naţional:
Se va desfăşura în al doilea semestru al anului, sub forma a două turnee, unul
simplu, organizat la Cluj (de către Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere și
clubul Lamont), şi unul tur-retur, în organizarea filialei Argeş.
C. Participări internaţionale:
- Turneu de pregătire pentru echipa naţională: Vilnius (Lituania), luna aprilie.
2. ŞAH:
A. Campionatul naţional individual de şah pentru nevăzători:
Se va desfăşura pe două faze: faza pe filială şi finala.
Rezultatele concursurilor organizate la nivel de filiale trebuie comunicate
Consiliului Director până la data de 15 iunie.
Finala se va desfăşura cel mai probabil la Olăneşti (Vâlcea), la începutul
lunii septembrie.
La această competiţie vor participa:
- ocupanţii locurilor 1-12 de la finala anului 2017;
- câştigătorii concursurilor din fiecare filială (în cazul în care locul I la faza pe filială nu
poate participa la faza finală, el este înlocuit de jucătorul clasat pe locul al II-lea; dacă
nici ocupantul locului al II-lea nu poate participa, atunci filiala rămâne fără
reprezentant);
- doi jucători de la concursul naţional pentru elevii deficienţi de vedere, şi anume
sportivii cu cel mai bun punctaj la prima masă.
Finala se va juca în sistem elveţian, cu 9 runde în şapte zile.
B. „Memorialul de Şah Francisc Cori”, rezervat elevilor din şcolile pentru
deficienţi de vedere:
Se va desfăşura la Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere din Cluj, în
perioada 14-18 aprilie.
Întrecerea din acest an va avea loc pe echipe, fiecare şcoală fiind
reprezentată de câte trei elevi, indiferent de sex. Ordinea jucătorilor în echipă (masa
la care vor juca) va fi comunicata la începutul competiţiei şi nu va mai putea fi
modificată.
Cheltuielile aferente transportului participanţilor vor fi suportate de către
filialele de care aceştia aparţin, nu de către cele pe teritoriul cărora se află şcoala în
care activează. Concursul se va juca în sistem turneu, cu şapte runde. Lista cu
jucătorii calificaţi trebuie trimisă de fiecare şcoală Consiliului Director până la data de
30 martie.
C. „Memorialul Viorel Crăciun (concurs de şah rapid):
Se va desfăşura la Bucureşti, pe parcursul unei singure zile, în luna mai, la o
dată ce va fi comunicată în timp util.
Cheltuielile de deplasare, cazare şi masă vor fi suportate de fiecare
participant.
D. Participări internaţionale:
- Campionatul Mondial de şah pe echipe: Se va desfăşura în oraşul Sofia
(Bulgaria), în perioada 20-31 iulie.

- Campionatul Mondial Individual de Şah IBSA: Va avea loc în perioada
11-21 octombrie, în Grecia.
3. POPICE:
A. Campionatul naţional:
Va cuprinde două faze: concursul pe filială, ale cărui rezultate trebuie
comunicate până la data de 1 aprilie, şi finala, care va avea loc în organizarea filialei
Mureş, la finele lunii aprilie sau începutul lunii mai.
Finala se va desfăşura după următorul sistem
- Campionat masculin pe echipe. Fiecare echipă trebuie să fie alcătuită din 4
jucători (un jucător pentru fiecare categorie de acuitate vizuală + un jucător indiferent
de acuitate);
Campionat feminin pe echipe. Fiecare echipă trebuie să fie formată din 3
sportive (câte una pentru fiecare categorie);
- Campionat individual (masculin şi feminin)
Precizări:
 Jucătorii tuturor echipelor nu pot participa decât dacă îndeplinesc baremele în
vigoare.
 La finală nu pot participa, în total, mai mult de 44 de jucători.
 Campionatul feminin pe echipe se va desfăşura numai dacă există cel puţin 4
echipe înscrise.
 Urmare a rezultatelor finalei naţionale, se stabileşte componenţa echipei
reprezentative a României, după cum urmează: la masculin – primii doi clasaţi
la fiecare categorie de acuitate vizuală (B1, B2, B3); la feminin – prima clasată
la fiecare categorie de acuitate vizuală.
B. Campionatul European de Popice pentru deficienţi de vedere:
Va avea loc în perioada 1-8 iunie, la Târgu Mureş.
4. TABLE
Campionatul naţional:
Se va desfăşura pe două faze: locală (la nivelul fiecărei filiale) şi finală.
Rezultatele fazei pe filială trebuie comunicate până la data de 15 octombrie. Finala
va avea loc în luna noiembrie, în organizarea filialei Vâlcea, pe parcursul a trei zile.
Va participa câte un jucător de la fiecare filială.
5. FOTBAL
A. Turneu amical de pregătire: Charleroi (Belgia), luna martie.
B. Întâlnire amicală între echipele naţionale ale Germaniei şi României: luna mai,
Germania.
C. Turneu internaţional: România, în a doua parte a anului.
Participarea la toate cele trei acţiuni se va face cu sprijinul Comitetului Naţional
Paralimpic Român şi al Federaţiei Române de Fotbal.
În măsura posibilităţilor şi a solicitărilor, pot fi organizate şi alte evenimente
sportive.
Nota bene:
1. Acţiunile menţionate se vor organiza în funcţie de resursele
financiare ale organizaţiei.

2. Toţi cei care participă la activităţi sportive organizate de A.N.R.
trebuie să îndeplinească două condiţii:
- să aiba cotizaţia de membru plătită la zi;
- să aibă viză medicală, eliberată de cabinete (policlinici) sportive sau
de medici de familie.
3. Următoarele acţiuni au fost cuprinse în proiectul de activităţi depus
spre finanţare la Ministerul Muncii:
- Turneul Internaţional de Goalball (Lituania);
- Finala Campionatului Naţional de Şah;
- Campionatul Mondial de Şah pe echipe (Bulgaria);
- Campionatul Mondial Individual de Şah IBSA (Grecia);
- Finala Campionatului Naţional de Popice;
- Campionatul European de Popice (România);
- Turneul internaţional de fotbal (România).

