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Regulamentul competiţiei de baschet 

„Cupa Metigla 2017”, editia a III-a 

15-20 mai 2017 

 

Organizator: Asociatia „Un strop de fericire” 

Sponsor: COILPROFIL  

 

Cui se adreseaza? 

 Competiţia se adresează în special elevilor care nu sunt legitimaţi la cluburi 

sportive de stat sau particulare;  

 

 În fiecare unitate de învătamant parteneră se va contitui o comisie de disciplina 

formata dintr-un cadru didactic responsabil de eveniment, voluntarii Asociatiei 

”Un strop de fericire” şi din sportivii legitimaţi care doresc să se implice în 

organizarea evenimentului.  

Participanti: 

 Competiţia va fi organizată pe două categorii: gimnaziu şi liceu. Se pot înscrie un 

numar nelimitat de echipe la fiecare categorie (gimnaziu şi liceu), din fiecare 

unitate de învătământ parteneră;  

 Echipa este formată din minim 5 și maxim 7 jucători (5 în teren+ 2 rezerve), 

maxim un legitimat* inscris. Fiecare echipa isi alege un nume.  

* legitimat – in anul scolar in curs sa fie legitimat la un club de baschet  

 Echipele pot fi mixte (M+F), dar nu este obligatoriu. In fiecare echipă pot 

participa maxim un legitimat în cadrul unui club sportiv – de stat sau particular;   
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Structura joc – competitie: 

 Deschiderea competitiei se va face in fiecare scoala printr-un moment festiv. 

La acesta participa toate echipele inscrise in competitie, profesorul 

reprezentant si, acolo unde este posibil, un voluntar - ambasador Metigla. 

Profesorul coordonator, pe baza informatiilor puse la dispozitie de catre 

organizator, comunica participantilor obiectivul competitiei, modul de 

desfasurare si regulamentul. 

La acest moment sponsorul preda echipamentul necesar pentru derularea 

competitiei si se realizeaza o fotografie de grup care imortalizeaza inceputul 

competitiei in scoala participanta. 

 Durata jocului este de 2 reprize a 10”.  

 Pentru finală sunt programate 8 meciuri x 20” + încălzire şi pauze – aproximativ 3 

ore. 

 De luni până miercuri se va desfășura faza la nivel de școală, fiind urmată de faza 

preliminară, joi şi vineri. Sâmbătă va avea loc faza Turneul final. 

 Se va ţine scorul la fiecare meci si reprezentantul scolii il va comunica la 

sfarsitul zilei catre echipa organizatoare de proiect. 

 Miercuri la sfarşitul primei faze se va centraliza clasamentul şi echipele castigatoare 

vor fi programate pentru meciurile din faza preliminara ce va avea loc joi si vineri. 

 Calificarea in finala se va face respectand modul de joc eliminatoriu, sistem 

piramidal.  

 In cazul in care raman in competitie un numar impar de echipe, pentru participarea 

in etapa urmatoare, se va aplica metoda cosaverajului. 

(Ex: 5 echipe in sferturi - pe unitate de invatamant - se vor califica 3 in semifinale, 

cea cu cel mai bun cosaveraj obtinut in sferturi insa fiind calificata automat in finala 

pe unitate de invatamant). 

 Echipele castigatoare in meciurile din faza preliminara (joi si vineri), 4 echipe din 

fiecare categorie, se vor întâlni sâmbătă în faza finala.  

 Pe toata perioada desfășurării competiţiei, comitetul responsabil din fiecare unitate 

de învățământ este obligat să asigure prezenţa unui cadru medical la fiecare meci, 

precum şi la meciurile din ziua finalei. Meciurile din școli se vor desfășura asistate 

de un cadru medical de la cabinetul medical al școlii. 
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Modalitatea de înscriere: 

 Înscrierea în competiție se face la www.youthhubsportevents.eu. 

 

Turneul final: 

 Participarea la turneul final ( sambata) se face pe baza unui tabel intocmit de 

fiecare profesor responsabil de școală. Acesta cuprinde școala, numele, vârsta și 

mențiunea că participantul este apt din punct de vedere medical. Elevii participă în 

finală pe baza de carnet de elev sau legitimație. 

 

   

 

 

 

  


