
JO I, 28 SEPTEM BRIE 2017, ORA 09.30, parcul VALEA  TRANDAFIRILOR

CEL MAI SIMPLU f  I CEL MAI EFICIENT SPORT PENTRU FORTIFICAREA SĂNĂTĂŢII DUMNEAVOSTRĂ

PARTEN ER PRINCIPAL AL CONCURSULUI PRETURA SECTO RULUI RÂSCANI
i

Premianţii concursului în cauză vor fi menţionaţi cu diplome şi premii 
băneşti, iar facultatea care va câştiga proba de ştafetă i se va înmâna

Cupa transmisibilă a USEFS
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în  conformitate cu Planul de acţiuni sportive pe anul universitar 2016, aprobat prin 
O rdinul USEFS nr. 184- st din 17 noiem brie 2016, emit urm ătorul ORDIN:

1. Clubul sportiv (D. M axim ciuc), în com un cu Catedra de A tletism  ( L.Povestca), 
decanatele facultăţilor, sindicatul şi alte subdiviziuni ale USEFS vor desfăşura concursul 
de alergări pe teren variat cu genericul „ Toam na de A ur” pe 28 septem brie 2017, în 
parcul din Valea Trandafirilor, sectorul Botanica, cu începere de la ora 09.30.

2. A aproba Regulam entul şi deviza concursului (Anexele 1,2).
3.A-1 numi în funcţie de arbitru principal al concursului pe dl. Scripcenco 

Constantin, profesor universitar la catedra de atletism.
4. A aloca 3320 ( trei mii trei sute douăzeci) lei pentru organizarea concursului şi 

m enţionarea premianţilor.
5. Decanii facultăţilor de Pedagogie, Sport, Cultură Fizică de Recuperare, Protecţie, 

Pază, Securitate ( S. Busuioc, V .Triboi, S. Racu, A. Guţu), vor asigura participarea 
studenţilor de la facultăţile respective la concurs la data şi ora stabilită.

6. Secţia gospodărie (A. Tom a), Punctul m edical ( G. Popa) vor asigura asistenţa 
tehnică şi medicală a concursului în cauză.

7. A stabili, că orele de curs în ziua de 28 septembrie 2017 se suspendează.
8. Controlul, privind desfăşurarea concursului dat se pune în sarcina dlui D. Eşanu, 

prorectorul pentru educaţie şi sport al USEFS.



Anexa Nr. 1 - 
la Ordinul USEFS Nr. C-J 

din I 7 f .  2017

Coordonat Aprobat 
Vicepreşedintele Clubului sportiv ŞefuLC|iedrei^de Atletism 

______________ D. Maximciuc (  y M _____ L.Povestea

REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a Campionatului USEFS la alergări pe teren variat (CROS) cu

genericul «TOAMNA DE AUR», ediţia 2017

1.Scopul şi obiectivele

Campionatul USEFS la alergări pe teren variat (CROS), cu genericul «TOAMNA DE 
AUR», este un concurs tradiţional al Universităţii şi urmăreşte mai multe scopuri, precum

urmează:
- propagarea unui mod sănătos de viaţă în rândul tineretului studios;
- cultivarea la studenţi a deprinderilor de practicare a alergării în tradiţionala înviorare de 

dimineaţă;
- atragerea studenţilor în cursul de perfecţionare a măiestriei sportive la atletism;
- aprecierea celor mai puternice echipe ale cursurilor la alergarea de ştafetă;
- aprecierea celor mai buni sportivi la cursele de masă;
- aprecierea celei mai bune echipe a facultăţilor la cros;
- îndeplinirea categoriilor şi titlurilor sportive, conform normativelor prevăzute de
Clasificaţia Sportivă Unică a Republicii Moldova.

2. Organizatorii concursului

Campionatul USEFS la alergări pe teren variat (CROS), cu genericul «TOAMNA DE 
AUR», este organizat de către Clubul sportiv şi Catedra de Atletism, în colaborare cu Sindicatul 
USEFS, decanatele facultăţilor şi alte subdiviziuni ale universităţii.

Desfăşurarea nemijlocită a concursului ţine de Colegiul de arbitri sub conducerea dlui 
Scripcenco Constantin, profesor universitar la Catedra de Atletism.

Partenerul principal al concursului este Pretura Sectorului Râşcani a municipiului 
Chişinău. 

3. Participanţii la concurs

La concurs participă studenţii de la secţia zi, cu frecvenţă redusă şi masteranzii (inclusiv 
cei care au finalizat studiile în anul universitar 2016-2017), cadrele didactice, colaboratorii şi 
personalul auxiliar (carnetul de muncă al cărora se află în secţia serviciului personal). înscrierea 
la concurs se va efectua în baza ofertelor tehnice, prezentate de decanatele facultăţilor (pentru 
studenţi şi masteranzi) şi de Sindicatul USEFS (pentru cadrele didactice şi colaboratori), cu 
avizul punctului medical, nu mai târziu de 20 septembrie 2017, la Catedra de Atletism.

Numerele de concurs, pentru studenşi şi masteranzi, vor fi asigurate de organizatorii 
competiţiei.

Componenţa nominală a echipelor -  participante şi ordinea evoluării membrilor acestora 
în concurs se stabileşte, respectiv, de către Decanatele facultăţilor şi Sindicatul USEFS.

La dorinţă, fiecare participant va beneficia de dreptul de a evolua în concurs la două din 
cele trei probe din program - cursa de masă 2000m, cursa de 1 OOOm şi ştafetă.



4. Data, locul si programa desfăşurării concursului

Campionatul USEFS la alergări pe teren variat (CROS) -2017 se va desfăşură 
pe data de 28 septembrie 2017 în parcul „ Valea Trandafirilor ” (sectorul Botanica), cu 
începere de la ora 09.30.
Programul concursului conţine trei probe, după cum urmează:

- cursa de masă pe distanţa de 2000 metri, pentru fete şi băieţi ai ciclului de 
licenţă, anii II, III, IV, masteranzii anilor I, II şi cei care au finalizat studiile în anul 
universitar 2016-2017, care se va desfăşură în jurul lacurilor de jos şi de cel din mijloc 
ale parcului;

- cursa de lOOOm pentru grupele de iniţiere, studenţii anului I ai tuturor facultăţilor 
şi studenţii anului II ai facultăţii de pedagogie, precum şi pentru cadrele didactice, 
colaboratori şi personalul auxiliar al Univetrsităţii. Această cursă se va desfăşura în jurul 
lacului din mijloc.;

- ştafeta selecţionatelor facultăţilor şi Sindicatului se va desfăşura în jurul lacului 
din mijloc.

Cursa de ştafeta conţine 6 (şase ) etape cu lungimea de 880m pentru fiecare 
membru al echipei, atât pentru băieţi, cât şi pentru fete.

Repartizarea etapelor: Etapă I -  fată (F), etapa a Il-a băiat (B), etapa a IlI-a -  
băiat (B), etapa a IV-a băiat (B), etapa a V-a -  băiat (B), etapa a Vl-a -  fată (F).

Componenţa echipelor -  6 (şase) persoane: 4 (patru) băieţi şi 2(două) fete.
Facultatea de Sport, va fi reprezentată de maximum 6 (şase) echipe (o echipă 

formată din grupele de iniţiere, patru echipe ale ciclului unu de studii şi o echipa a 
masteranzilor anilor I, II şi cei care au finalizat studiile în anul universitar 2016-2017).

Facultăţile de Pedagogie şi Kinetoterapie vor fi reprezentate de maximum 5 
(cinci) echipe (patru echipe ale ciclului unu de studii şi o echipa a masteranzilor anilor 
1,11 şi cei care au finalizat studiile în anul universitar 2016-2017).

Facultatea PPS va fi reprezentată de maximum 4 (patru) echipe (trei echipe ale 
ciclului unu de studiu şi o echipa a masteranzilor anilor 1,11 şi cei care au finalizat studiile 
în anul universitar 2016-2017).

Echipele facultăţilor vor fi formate, după cum urmează: echipa anului I; echipa 
anului II; echipa anului III; echipa anului IV şi echipa masteranzilor, cu excepţia 
facultăţii de sport, din componenţa căreia va face parte şi echipa grupelor de iniţiere.

Echipa cadrelor didactice se va completa din rândurile profesorilor, doctoranzilor 
şi personalului auxiliar, respectînd, totodată, ordinea de repartizare a acestora pe etape.

Fiecare echipă -  participantă la concurs va avea propriul număr, repartizat la toţi 
membrii echipei.

Notă. Fiecare membru al echipei poate alerga doar o singură etapă. Schimbul cu 
locurile pe etape (băiat cu fată şi viceversa) nu se admite.

5. Aprecierea rezultatelor concursului
La concurs se vor aprecia învingătorii şi premianţii curselor de masă pe distanţa 

de 2000 metri (fete, băieţi), învingătorii şi premianţii din rândurile studenţilor, cadrelor 
didactice şi personalului auxiliar pe distanţa de lOOOm, echipele premiante şi facultatea-  
campioană la alergarea de ştafetă.

Clasamentul între facultăţi se va determina în baza timpului acumulat de cele mai 
bune 2 (două) echipe ale acestora (două cele mai bine clasate echipe ale ciclurilor zero 
(grupele de iniţiere) unu şi doi de studii.

In caz de egalitate, învingătoare se va declara facultatea, echipa căreia se va clasa 
pe primul loc la ştafetă. în caz de egalitate în continuare, se vor lua în consideraţie 
următoarele locuri, pe care s-au clasat echipele din cadrul facultăţilor. în cazul finişării a 
mai puţin de 2 (două) echipe de la facultate, aceasta nu va putea participa la concursul 
general pe echipe.



6. Premierea

Clubul sportiv al USEFS va decerna următoarele distincţii şi prime:
- campionii şi premianţii cursei de masă (2000 metri, fete şi băieţi) vor fi 

menţionaţi cu diplome de gradele respective şi premii băneşti;
- echipele -  premiante la alergarea de ştafetă vor fi menţionate cu diplome de 

gradele respective, iar membrii acestora, în număr de 6 (şase) persoane, vor fi menţionate 
cu premii băneşti.

- facultatea - campioană la alergarea de ştafetă, se decorează cu diplomă de gradul 
I şi Cupă Transmisibilă, facultăţile clasate pe locurile II şi III vor fi menţionate cu 
diplome de gradele doi şi, respectiv, trei.

Sindicatul USEFS va menţiona învingătorii şi premianţii cursei de masă (lOOOm) 
şi membrii echipei de ştafetă din rândurile cadrelor didactice şi colaboratori cu diplome şi 
premii băneşti;

Notă: Cupa Transmisibilă, câştigată de trei ori consecutiv de una dintre 
facultăţi, va rămâne pentru totdeauna la facultatea respectivă.


