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Regulamentul de organizare și desfășurare al evenimentului
SĂPTĂMÂNA SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII la UNIVERSITATEA DIN ORADEA
15.04 - 19.04.2019

Minifotbal, Handbal, Volei, Streetball, Exatlon, Tenis, Tenis de masă, Badminton, Rafting,
Pilates, Ciclism, Zumba, Stretching și relaxare, Cros

Scop
➢ Popularizarea sportului de masă precum și a activităților recreative și de mișcare în
rândul elevilor și studenților.
Organizatori
➢ Universitatea din Oradea
➢ Facultatea de Geografie, Turism și Sport
➢ Studenții anului II de la programele de studiu:
o Educație fizică și sportivă,
o Kinetoterapie și motricitate specială
Coorganizatori
➢ Fotbal Club Universitatea Oradea
➢ Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor
➢ Inspectoratul Școlar Județean Bihor
Sponsori
Program, sistem competițional și loc de desfășurare
➢ Programul detaliat al evenimentului va fi stabilit după finalizarea perioadei de înscriere
când se va cunoaște numărul participanților. Acesta va fi publicat pe site-ul
www.fefsoradea.ro și pe pagina de Facebook a Facultății de Geografie, Turism și Sport
(https://www.facebook.com/uoradea.GeografieTurismSiSport/) dar va fi trimis și prin
email la adresele menționate în formularul de înscriere;
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➢ Cu excepția Raftingului, care va avea loc pe râul Crișul Repede, zona podului Sovata,
toate celelalte activități se vor desfășura la Complexul Sportiv al Universității din
Oradea, în perioada 15-19.04.2019 în interval orar 1200 – 1800.
➢ La Minifotbal, Handbal, Streetball, Volei activitatea va fi desfășurată în sistem turneu
sau mixt (turneu și eliminatoriu), în funcție de numărul participanților;
➢ La Exatlon, Tenis, Tenis de masă, Badminton, Rafting, Pilates, Ciclism, Zumba,
Stretching și relaxare, Cros activitatea va avea caracter recreativ/de mișcare. Eventuale
competiții vor fi organizate ad hoc.
Participanți
➢ Au drept de participare toți elevii claselor X-XII (însoțiți de profesor), studenți și cadre
didactice/personal administrativ de la Universitatea din Oradea.
Înscrieri
➢ Înscrierile se pot realiza până în data de 10.04.2019 pe baza completării unui formular
de înscriere aferent categoriei (elevi, studenți, cadre didactice/personal administrativ),
care va fi trimis la adresa de email competitie@fefsoradea.ro, având subiect sportul
pentru care se optează.
➢ Formularul se poate descărca de pe site-ul www.fefsoradea.ro, de pe pagina de Facebook
a
Facultății
de
Geografie,
Turism
și
Sport
(https://www.facebook.com/uoradea.GeografieTurismSiSport/) sau de la adresa
https://drive.google.com/open?id=1s1hkGaEI-L-Wr2Rustk_7kGUp7BXGoCF
➢ Echipele vor fi formate din studenți de la aceeași facultate/elevi de la același liceu;
➢ Fiecare facultate/liceu are dreptul să înscrie mai multe echipe;
➢ În cazul studenților la două facultăți, aceștia vor trebui să aleagă de la început care
facultate o vor reprezenta.
➢ La MINIFOTBAL echipele vor avea în componență maxim 10 jucători;
➢ La HANDBAL și VOLEI echipele vor avea în componență maxim 12 jucători iar pe
teren trebuie să fie tot timpul minim două fete;
➢ La STREETBALL echipele vor avea în componență maxim 6 jucători iar pe teren
trebuie să fie tot timpul minim o fată;
Diplome și premii
➢ Vor fi acordate diplome de participare, cupe, medalii, tricouri, mingi dar și premii
oferite de către sponsori.
Dispoziții finale
➢ Pentru Ciclism participanții trebuie să își aducă propriul echipament
➢ Pentru sporturile care se vor desfășura în sală este necesar echipament adecvat (pantofi
curați pentru sală, echipament sportiv specific etc.
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➢ Regulamentul pentru fiecare disciplină sportivă, activitate recreativă și de mișcare va fi
comunicat odată cu programul detaliat sau la fața locului, înainte de începerea acțiunii.
➢ Informații și noutăți vor fi publicate pe site-ul www.fefsoradea.ro și pe pagina de
Facebook
a
Facultății
de
Geografie,
Turism
și
Sport
(https://www.facebook.com/uoradea.GeografieTurismSiSport/)
➢ Întrebări cu eventuale nelămuriri se pot trimite la adresa competitie@fefsoradea.ro

Organizatorii

