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REGULAMENT

De organizare gi desfigu

a Campionatului raionului Cahul la Vo

I. Scopul:
- Popularizarea voleiului in raionul Cahul.

- Propagarea modului sdndtos de viald.

- Antrenarea populafiei in practicarea sistematicd a exercitriilor fizice gi a sportului
pentru fortifi carea sdndtatii.

- Organizarea optima a activitalii motrice a cetdlenilor pe parcursul intregului ciclu

de viala.
- Colaborarea cit mai activl cu APL, AsociaJiile Obgtegti Sportive raionale, Cluburile

sportive, unit61i, agenti economici $.a.

II. Org^niz rea $i desfigurarea Campionatului:
- Organizarea, coordonarea gi monitorizarea Campionatului raional la volei va fi

reahzatd, de cdtre Serviciul Tineret gi Sport gi $coala Sportivl Raionala de

Fotbal Cahul al Consiliului Raional Cahul.
- Competiliile se vor desfdgura dupa sistemul turneu conform regulilor FIVB gi

prezentului regulament.

- Desft$urarea nemijlocita a competiliilor revine (STS qi $SRFC) gi Colegiului principal

de arbitri, format in colaborare cu Asocialiile Obgtegti Sportive raionale.

Participanfii qi condifii de participare:
- Pentru participare la ,,Campionatul raionului Cahul la Volei" se admit numai sportivii

amatori din raionul Cahul s-au cu viza de regedinta in raionul Cahul

- Componenta echipelor 10 jucatori + un antrenor.

- Ofertele nominale/medicala se prezinldla inceperea Campionatul raionului Cahul

la Volei.
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III.

- Competiliile la volei se vor desftgura conform regulilor recente ale Federa{iei
Internafionale de Volei (FIVB).

- in caz, cd,la competitii participd pdn[ la 6 echipe ele v-or concura dupa sistemul
turneu. Dacd mai mult de 6 echipe ele vor fi reparti zate in subgrupe prin tragere la
sorfi. Numdrul grupelor qi formula de desft$urare va fi stabilita la 'Comisia de

validare in dependenfd de numdrul echipelor participante.
- Echipele clasate pe locurile loc I qi II in grupele de calificare se calificd in finala

- La,,Campionatul raionului Cahul la Volei", se admit echipele - componenfa cdrora

sunt formate cu sportivi din :

Una gi aceiagi primlrie;
Una gi aceiagi institulie de inv6!6mint;

Una gi aceiagi institulie (organizafie)

Aprobat:

I lJr t;| /5t.(#



- Afost prezentotd oferto la ,,Campionatul raionului Cahul la Volei" in termenul de

p1nd Ia 3t ianuarie 2020, ora 17:00, tn biroul 404 Consiliul Raional Cohul sau la

adresa de email: sts.cah ul@2moil.com.

- inainte de inceputul concursului, participanlii inclugi in ofertd prezintd:

Buletin de identitate gi/sau copia buletinului de identitate;

carnetul de student;

certificatul de la locul de muncd;

e.c.t.r

- Participantii prezintd ofertele nominale gi tehnice (numai modelul ,,Campionatul

raionului Cahul la Volei" propus de organizatori), semnate gi sigilate de catre primar,

rector, director sau gef al instituliei (organizaliei) gi obligatoriu, de cdtre medic.

Ofertele se dactilografrazd, sau se indeplinesc cite1, cu litere de tipar.

Toate cdmpurile ofertei se completeazd obligatoriu, numele, prenumele sportivilor se

completeazd deplin

slne.

- Echipa, care nu prezint[ oferta in corespundere cu cerin{ele sus-menfionate' nu se

admite la Proba data.

- in caz, cd participantul(1ii) sunt membrii a 2(doua) institulii, ei au dreptul sa evolueze pe

parcursul ,,Campionatul raionului Cahul la Volei" numai in interesul unei singure

institulii,. Atunci c6nd participantul la competilii igi face studiile qi concomitent este

angajat in cdmpul muncii la una din instituJii, ddnsul este in drept sa participe sau pentru

studenti, sau pentru instituJia (organizalia) dat[. Sportivul ce a concurat pentru o echipd

nu este in drept sa participe pentru alta echipa pe parcursul ,,Campionatul raionului

Cahul la Volei" . in caz, cd sportivii sunt transferafi pe parcursul anului de la o institulie

la alta, el are dreptul de a evolua cu condilia cd nu a participat deja la un concurs pentru

institulia initriala.

- Echip a, care intdrzie sau nu se prezintl in cadrul concursului la ora stabilita (conform

orarului), i se va acorda infr0ngere. Exceptie pot constitui cazurile neprevf,zute

(deficienfe tehnice ale transportului) Aceste echipe vor fi a$teptate timp de 30 min. dupd

ora stabilitd.
- La expirarea timpului, echipei respective, ce nu s-a prezentat i se va acorda infrdngere

tehnic[.

- in caztl depist[rii incdlcdrilor, falsificarea actelor personale, (participanfii la competilie,

nu sunt membrii ai instituliei respective etc.), echipa va fi eliminatd din concurs

IV. Premierea:
- Consiliul Raional Cahul va inmdna echipelor clasate pe locurile I,I[,III $i IV

diplome de gradul respectiv, cupe Ei medalii.

V. Reclamatii:)

- Reclamaliile ce Jin de arbitraj, vor fi primite de Colegiul principal de arbitri conform

regulamentului Federatiei Internalionale la proba data.

Informa(ii pentru contact:

mun.Cahul, Piafa Independen{ei 2, Consiliul Raional Cahul, Serviciul Tineret qi Sport, biroul

404;

tel/fax 0-299 3-14-24

GSM 079140389;

e - mai I St $. c-ah-ul @gm-ail, c o-m-


