
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET VRANCEA

C O M U N I C A T

ÎÎn vederea stabilirii  ierarhiei celor mai buni sportivi ai anului 2018, Direcţia Judeţeanaă  pentru Sport şi Tineret Vrancea solicitaă  structurilor sportive saă
transmitaă  la adresa de e-mail  djst.vrancea@mts.ro, sau saă  depunaă  la  sediul instituţiei din Focşani, b-dul Unirii nr. 12, paânaă  la data de 23.11.2018, inclusiv, toate
rezultatele oficiale obţinute îân anul curent la competiţiile sportive naţionale (Cupa Romaâniei, Campionat Naţional) şi internaţionale (Campionat Balcanic, Campionat
European, Campionat Mondial, Cupaă  Europeanaă , Cupaă  Mondialaă ), conform tabelului anexat:
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La jocurile sportive se va specifica componentţa nominalaă  a echipei. ÎÎn cazul îân care sportivul unei echipe a participat îân cadrul echipei naţionale şi a obţinut
rezultate la competiţii conform coloanei nr. 4, acesta va fi menţionat separat de echipaă . 

Dacaă , dupaă  data de 23.11.2018, sportivii legitimaţi la secţiile dumneavoastraă  participaă  la competiţii sportive conf. coloanei nr. 4, se va menţiona acest aspect,
iar rezultatele obţinute se vor transmite ulterior, imediat dupaă  îâncheierea acestora.

La sportivii cu dublaă  legitimare se va anexa contractul/protocolul aferent sţi se va specifica clubul/structura sportivaă  pentru care s-a obtţinut rezultatul.
Documentele transmise vor purta nr. de îânregistrare, semnaă tura conducaă torului, caâ t sţ i sţ tampila structurii sportive.
Pentru eventuale neclaritaă ţi vaă  staăm la dispoziţie: 0751.100.878 – Lucica Dulcescu; 0764.080.100 – Caă taă lin Florin Chiper.
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