
 

CONCURSUL JUDEŢEAN 

„ CUPA TUDOR VLADIMIRESCU”, ediția I 
(nr.259   în CAEJ nr.14 983/ 24.11.2022) 

 

Şcoala Gimnazială  ,,TUDOR VLADIMIRESCU”, Piteşti organizează, sâmbătă,11 

februarie 2023, începând cu ora 9.30, concursul „ Cupa Tudor Vladimirescu ”, concurs sportiv 

la disciplina ȘAH,  pentru clasele  I - IV. 
 

        Extras din regulamentul de organizare și desfășurare a concursului:  
 

 Art.1 La competiția organizată în Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu participă jucătorii 

înscriși până la data de : 03.02.2023. 

 Condiții de participare și premiere: 
 Art.2 Fiecare profesor coordonator va avea asupra sa un formular de înscriere, semnat și 

ștampilat de către conducerea instituției respective. 

 Art.3 Ședința tehnică și tragerea la sorți a partidelor se va face în data de: 11.02.2023 . 

* Tot în ziua tragerii la sorți se va stabili comisia tehnică și sistemul de joc și desfășurarea partidelor. 

 Art.4 Școala înscrisă care nu prezintă la începutul concursului toate documentele nu va putea 

participa. 

 Art.5 La începutul și terminarea concursului vor avea loc scurte festivități la care elevii sunt 

rugați să participe indiferent de poziția ocupată în clasament. 

 Art.6 Se vor acorda premii: 

- atât pentru locurile I, II , III, cât și pentru toți participanți. Diplomele oferite vor purta sigla și 

semnătura instituțiilor partenere și organizatorilor. 

 Art.7 Contestațiile privind dreptul de joc, problemele apărute în timpul jocului, precum și 

abaterile disciplinare vor fi soluționate de către comisia tehnică stabilită la începutul competiției. În 

caz de comportament nesportiv, sancțiunile se aplică atât jucătorilor aflați în joc, cât și celor care sunt  

susținători. Reprezentanții jucătorilor contestați, nu au drept de vot în această comisie.  

         Art.8 Hotărârea și sancțiunile vor fi comunicate de comisie . 
 

 

Înscrierea elevilor: 
a) În urma preselecției, organizată la nivelul fiecărei școli partenere, un cadru didactic poate să înscrie 

în concurs maximum 5 elevi (băieți/fete).  

b) Înscrierea se face la nivelul școlii partenere de către un cadru didactic coordonator, pe baza 

formularului de înscriere (ANEXA 1), în perioada , 09.01.2023 - 03.02.2023.  

Înscrierea se consideră efectuată numai după primirea confirmării! 
 

Cadrul didactic coordonator la nivelul școlii va aduce/va trimite acordul de parteneriat               

(ANEXA 2), în două exemplare, semnat și ștampliat de către directorul unității de învățământ 

partenere. Se va încheia un singur acord pentru toate cadrele didactice participante. 

 

c) Desfășurarea concursului va avea loc sâmbătă, 11.02.2023, ora 09:30 la Școala Gimnazială 

„Tudor Vladimirescu” Pitești, str. Călugăreni nr. 3 
d) Premierea concursului va fi făcută de către o comisie formată din profesori, învățători, arbitru de 

specialitate. 

 

Informații suplimentare la coordonatorul proiectului:  

Oprea Cătălin Marian tel: 0766 214679, e-mail: catalin.oprea78@gmail.com 

 

Acordul de parteneriat și formularul de înscriere se găsesc pe  http://scoala20pitesti.ro  
 

Nu se percepe taxă de participare. 
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