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C O M U N I C A T 
 

În vederea stabilirii  ierarhiei celor mai buni sportivi ai anului 2021, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vrancea solicită tuturor structurilor 
sportive din judeţ să transmită până vineri, 03.12.2021, toate rezultatele oficiale obţinute în anul curent la competiţiile sportive naţionale (Cupa României, 
Campionat Naţional) şi internaţionale (Campionat Balcanic, Campionat European, Campionat Mondial, Cupă Europeană, Cupă Mondială, FOTE, etc.), conform 
cerinţelor din tabelul de mai jos: 
 

Numele şi 
prenumele 
sportivului 
(denumirea 

echipei) 

Ramura 
de 

sport 

Categoria de 
vârstă a 

sportivului 
(seniori, 

tineret, juniori 
I, II, III, cadeţi, 

copii) 

Categoria de vârstă la care a  
concurat (seniori, 

tineret, juniori I, II, III, 
cadeţi, copii) 

Nivelul 
competiţiei 

(Cupa 
României, 
Campionat 
Naţional, 
Balcanic, 

European, 
Mondial, 

Cupă 
Europeană, 

Cupă 
Mondială, 
FOTE, etc.) 

Locul/ 
rezultatul 

obţinut 

Data şi locul 
desfăşurării 
competiţiei 

sportive 

Sportiv 
dublă 

legitimare, 
DA/NU. 

Dacă „DA”, 
se va 

menţiona 
structura 

sportivă de 
dublă 

legitimare 

Numele şi 
prenumele 

antrenorului 

Component 
lot naţional 

DA/NU 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

La jocurile sportive se va specifica componenţa nominală a echipei. În cazul în care sportivul unei echipe a participat în cadrul echipei naţionale şi a 
obţinut rezultate la competiţii conform coloanei nr. 4, acesta va fi menţionat separat de echipă.  

Dacă după data de 03.12.2021 sportivii legitimaţi la secţiile dumneavoastră participă la competiţii sportive conf. coloanei nr. 4, se va menţiona acest 
aspect, iar rezultatele obţinute se vor transmite ulterior, imediat după încheierea competiţiilor sportive. 

La sportivii cu dublă legitimare se va anexa contractul/protocolul aferent şi se va specifica structura sportivă pentru care s-a obţinut rezultatul. 

Documentele transmise vor purta nr. de înregistrare, semnătura conducătorului şi ştampila structurii sportive. 

  Documentele se vor transmite la adresa de e-mail: djst.vrancea@mts.ro  

Pentru relaţii suplimentare: 0764.080.100 – Cătălin Florin Chiper; 0751.100.878 – Lucica Dulcescu;  www.djstvrancea.ro 
 

Director executiv, 
Daniel Gongu 
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