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Ref.: la concurs sportiv de baschet

J

în conform itate cu Planul de acţiuni sportive pe anul 2018 , aprobat prin O rdinul
U SEFS nr.04-st din 29 ianuarie 2018, em it urm ătorul O R D IN :

1. C atedra T eoria şi M etodica Jocurilor (E. M ocrousov) şi Clubul sportiv (V.
M îrzac) în colaborare cu decanatele facultăţilor şi alte subdiviziuni din cadrul U SEFS vor
desfăşura C am pionatul universităţii la baschet pe 16 - 18 octom brie 2018.
2. Se aprobă regulam entul de organizare şi desfăşurare a concursului in cauză
( A nexa 1).
3. A aloca 2000 (două m ii) lei pentru m enţionarea prem ianţilor concursului în
conform itate cu deviza aprobată ( A nexa 2).
4. A l num i în funcţie de arbitru principal al concursului pe dl N icolae
B ragarenco, doctor în ştiinţe pedagogice, lector universitar.
5. C om plexul sportiv (Gh. E gorov) şi Punctul m edical (G. Popa) vor asigura
asistenţa tehnică şi m edicală a com petiţiilor m enţionate anterior.

Rectorul universităţii
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Veaceslav Manolachi

REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare a Campionatului USEFS la baschet, ediţia 2018
1. Scopul şi obiectivele
- popularizarea şi antrenarea studenţilor în practicarea jocului de baschet;
- crearea condiţiilor favorabile de practicare sistematică de către studenţi a exerciţiilor
fizice în general şi jocului de baschet în special;
- sporirea performanţei sportive şi selectarea jucătorilor talentaţi pentru evaluarea în
Campionatul Naţional universitar;
- formarea la studenţi a capacităţilor organizatorice ce ţin de desfăşurarea competiţiilor şi
arbitrarea jocului de baschet.
2. Organizatori, data, locul desfăşurării si participanţi
Campionatul USEFS este organizat de către Clubul sportiv şi Catedra Teoria şi Metodica
Jocurilor în colaborare cu decanatele facultăţilor din cadrul universităţii. Desfăşurarea
nemijlocită a campionatului, inclusiv, ajutorul metodic la formarea şi prezentarea echipelor la
concurs, ţine de Catedra Teoria şi Metodica Jocurilor şi Colegiul de arbitri sub conducerea dlui
Nicolae Bragarenco, doctor în ştiinţe pedagogice, lector universitar.
Concursul se va desfăşura în perioada 1 6 - 1 8 octombrie 2018 în Complexul sportiv al
USEFS (str. A.Doga,22). La concurs participă selecţionatele mixte ale facultăţilor din cadrul
USEFS, în componenţa cărora vor evolua studenţii tuturor formelor de învăţămînt.
3. Sistemul de disputare
Sistemul de organizare - pe cerc (fiecare cu fiecare).
Clasificarea echipelor se va efectua în baza punctajului acumulat, în fiecare meci disputat
şi anume: 2 puncte pentru victorie, zero puncte pentru pierdere. în caz, că două echipe au
acumulat punctaj egal, se ia rezultatul întâlnirii dintre ele, în baza victoriei directe.
Dacă trei şi mai multe echipe vor acumula puncte egale în acest clasament, învingătorii se
vor determina după următoarele criterii:
- prin diferenţa de coşaveraj în meciurile disputate de echipele cu acelaşi număr de puncte;
- prin diferenţa de coşaveraj în toate meciurile disputate.
în caz de egalitate după perioada a patra, meciul se prelungeşte pe cinci minute ori de cîte
ori este necesar, pînă la un decalaj în scor a uneia dintre echipe.
în caz de neprezentare la meci, echipă suferă înfrîngere tehnică cu scorul de 0:20
4. Condiţiile de participare şi termenele de înscriere
Componenţa echipelor este din 10 jucători. Căpitanul echipei se desemnează de către
decanatele respective în comun cu catedra TMJ.
Ofertele de participare la concurs, semnate de către decanii facultăţilor respective şi medic,
se prezintă la catedra TMJ până la data de 15.10.2018, ora 14.00.
Jucătorul, nedeclarat în oferta de participare, poate fi înscris cu acceptul arbitrului
principal, cu cel puţin 30 minute înainte de joc.
5. TITLURI SI PREMII
Clubul sportiv al USEFS va menţiona premianţii concursului, precum urmează:
- echipa, clasată pe primul loc se va declara campioană a USEFS şi va fi premiată cu
diplomă de gradul I, iar membrii echipei respective, cu diplome de gradul I şi premii băneşti;
-echipele, clasate pe locurile II şi III vor fi menţionate cu diplome de gradul respectiv.

