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Ref:, la concurs sportiv de volei

în conformitate cu Planul de acţiuni sportive pe anul 2018, aprobat prin 
Ordinul U.S.E.F.S., nr.04 - st din 29 ianuarie 2018, em it următorul ORDIN:

1. Catedra Teoria şi M etodica Jocurilor (E. M ocrousov) şi Clubul sportiv 
( V. M îrzac), în colaborare cu decanatele facultăţilor din cadrul USEFS vor 
desfăşură Campionatul universităţii la volei în perioada din 06 -  08.11.2018
în conform itate cu Regulamentul ( Anexa 1).

2. Decanatele facultăţilor Sport (V. Triboi), Pedagogie (S.Busuioc), 
Protecţie, Pază şi Securitate (A. Guţu) şi Kinetoterapie (S. Racu) vor selecta 
sportivii la proba în cauză şi vor prezenta ofertele de participare la concurs la 
Catedra TM J pînă la data de 02.11.2018, ora 12.00.

3. A aloca 1000 (una mie) lei pentru m enţionarea echipei -  campioane în 
conformitate cu deviza (Anexa 2).

4. A numi în funcţie de Arbitru principal al concursului pe dna Tatiana 
Conohova, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Arbitru de 
Categorie Naţională.

5. Complexul sportiv al USEFS (Gh.. Egorov ) şi Punctul medical (G. Popa) 
vor asigura asistenţa tehnică şi medicală a concursului în cauză.

6. Controlul, privind executarea Ordinului dat se pune în sarcina dlui 
Dumitru Eşanu, prorectorul pentru educaţie şi sport.

Rectorul universităţii Veaceslav Manolachi
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REGULAMENTUL
Campionatului USEFS de volei, ediţia 2018

1. Scopul şi obiectivele competiţiei.

- verificarea stadiului de pregătire competiţională a studenţilor;
- m enţinerea m odului sănătos de viaţă;
- evidenţierea echipelor premiante şi celor mai buni jucători;
- popularizarea jocului de volei în rîndul studenţilor;
- selectarea celor mai buni sportivi în scopul evoluării acestora la competiţiile din 

cadrul Federaţiei Sportului Universitar şi alte competiţii de anvergură.

2. Data, locul, organizatori şi participanţi

Concursul este organizat de către Catedra Teoria şi M etodica Jocurilor în comun 
cu Clubul sportiv. Desfăşurarea nemijlocită a concursului ţine de Colegiul de arbitri 
sub conducerea dnei Tatiana Conohova, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar 
universitar, Arbitru de Categorie Naţională. Perioada desfăşurării: 06 -08 noiembrie 
2018. Locul desfăşurării -  complexul Sportiv al USEFS (str. A. Doga,22), cu începere 
de la ora 14.45.

3.SistemuI de disputare.

Sistemul de disputare -  pe cerc (fiecare cu fiecare), Jocul se va constitui din 3 
(trei) seturi.

Clasificarea echipelor se va efectua în baza punctelor acumulate, şi anume: 3 
puncte pentru victorie cu scorul de 2:0;două puncte pentru victorie cu scorul de 2:1; un 
punct pentru pierdere cu scorul de 1:2 şi zero puncte pentru joc pierdut cu scorul de 
0 :2 . ^

în  caz, că două echipe au acumulat puncte egale în clasament, rezultatul întâlnirii 
dintre ele va fi decisiv pentru întocm irea clasamentului general pe echipe, în baza 
victoriei directe.

Dacă trei şi mai multe echipe vor acumula puncte egale în acest clasament, 
învingătorii se vor determ ina după următoarele criterii:
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prin diferenţa dintre seturile câştigate şi pierdute în meciurile disputate de 
echipele cu acelaşi num ăr de puncte;

prin diferenţa dintre seturile câştigate şi pierdute în toate m eciurile 
disputate;

prin diferenţa punctelor câştigate şi pierdute din seturi.

4. Condiţiile de participare şi termen de înscriere.

Com ponenţa echipelor este mixtă, formată din 10 jucători. Căpitanul echipei se 
desemnează de către Decanatul facultăţii respective.

Confirmarea participării se va face prin prezentarea ofertelor de participare, semnate 
de către decanul facultăţii respective, căpitanul echipei şi avizul medicului care 
urmează a fi prezentate la Catedra Teoria şi M etodica Jocurilor, până la data de 
02.11.2018, ora 12.00.

Jucătorul, nedeclarat în ofertă de participare, poate fi legitimat de către arbitrul 
principal, dacă nu se depăşeşte numărul stabilit iniţial sau schimbat cu al jucător, cu cel 
puţin 30 minute înainte de joc, prin prezentarea carnetului studenţesc.

5. Titluri şi premii.
Echipa, clasată pe locul I se va prem ia cu Diplom ă de gradul I, iar membrii 

acesteea, vor fi m enţionaţi cu premii băneşti. Echipele, clasate pe locurile II şi III vor fi 
menţionate cu diplome de gradul respectiv.


