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MlNlSTERUL EDUCATIEI NATlONALE 
~I CERCETARII ~TIINTIF!CE 

Nr. ~/.'""'b_.-;~_din iPJ . .IJJ. :<.o;r; 

CATRE, 

TOATE UNITA'flLE DE INVA'fAMANT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ~I 
JUDE'fUL DOLJ 

in atentia catedrei de edncatie fizicli ~i sport 

Vii informiim ca in data de 26 martie 2016, incepand cu ora 10.30, $coala Gimnaziala Specialii ,,Sf. 
Mina" din Craiova se va organiza Concursul jude\ean de BOCCE, competitie care se adreseazii exclusiv 
elevilor cu C.E.S. (deficien(ii mintalii) din invii(iimantul special ~i special integral, clasele V-VIII. 

Condi(ii de participare: 
• certificat medical individual eliberat de medicul ~colar sau medicul de familie (in original) in care sii 
fie specificat ca elevul este "apt" pentru sport; 

certificat de incadrare in grad de handicap; 
certificat de na~tere sau buletin de identitate ( copie) pentru incadrare in grupa de varstii. 

Categoriile de concurs sunt: 
Clasele V-VI, fete ~i biiie(i 
Clasele VII-VIII fete ~i biiie(i 
Fiecare ~coala poate fi reprezentatii de cate doi copii la fiecare categorie. 
Un cadru didactic poate participa cu minim doi elevi ~i maxim patru. 
Inscrierea se face panii pe 10 martie 2016. 
Informa(ii suplimentare: prof. Bica Carolina, tel. 0744767823, e-mail: carolina_david2002@yahoo.com 
Regulamentul concursului este ata~at prezentei note. 

Responsabilul catedrei de educa\ie fizicii ~i sport are obligativitatea de a prelucra 
la nivelul catedrei prezentul document. 

Inspector Scalar, 

Prof~ 



ARGUMENT: 

REGULAMENTUL 
CONCURSULUI JUDE'fEAN DE BOCCE 

Educatia fizica ~i concursurile sportive sunt considerate activitati de prima importanta in invatfimantul 
special, deoarece prin multiplele ei forme de organizare reu~e~te sa stimuleze pozitiv dezvoltarea acestor elevi, 
atilt din punct de vedere fizic cat ~i intelectual. 

Pentru elevii cu CES., participarea la un concurs sportiv reprezinta o competi(ie cu sine lnsa~i, in care 
fiecare i~i depa~e~te propriile limite, ~i apoi o competi\ie cu restul colegilor. 

Bocce este un sport paralimpic similar cu jocul ,,petanque,, , original din Grecia, ce a fost redescoperit 
cu ani In urma de catre tarile nordice In scopul de a ti adaptat pentru persoanele cu dizabilita\i. 

Bocce este unjoc de strategie ~i precizie, dar nu numai, el ajutii ~i la dezvoltarea altor abilitati ~i talente. 
Am ales acest concurs deoarece elevii cu deficien\e au ~anse mai mici de participare la concursuri 

sportive din cauza prejudeca(ilor societii\ii care adesea Ii eticheteaza . Noi ne-am propus sa transformam 
dizabilitatea In abilitate, sa-i ajutiim pe copii sa aiba lncredere In fortele proprii pentru formarea unei imaginii de 
sine pozitiva prin implicarea directii in concurs. 

OBIECTIVE: 
sa-~i dezvolte interesul fatii de activitatile sportive; 
sa-~i dezvolte lncrederea In fortele proprii; 
sa respecte regula fair-play-ului; 
sa 1n\eleaga importanta mi~carii In via\a de zi cu zi; 
promovarea parteneriatului dintre ~colile speciale; 
promovarea imaginii unitii\ilor ~colare participante. 

CONCURSUL consta In desfii~urarea ~i participarea directa a elevilor cu CES din 1nvatfimantul 
special ~i special integral care au un QI mai mic de 70. 

DESCRIEREA JOCULUI 
Bilele - se joaca cu 8 bile mari de aruncare ( 4 de o culoare/ro~u ~i 4 de alta culoare/verde) ~i o bilii mica 
{inta (pallina) 
Terenul - se joaca pe orice tip de suprafata (iarba, asfalt, material sintetic, nisip etc.) 
Dimensiunile terenului: lungime =18,3 m ~i la\ime =3,65 m 
Are marcate 2 linii la 3 m distantfi de fiecare capat al terenului 
0 linie imaginara ce traverseaza mijlocul terenului 
Marginile terenului sunt fixe, realizate dint-un material rezistent(PVC, lemn etc.) a caror lniil\ime sii fie eel 
pu\in la fel de lnalte ca ~i mingea de boccia pentru a nu permite acesteia sa paraseasca terenul 

Zona 

I '"""' "" 

Modafiitatea de joc: 

o Simplu sau dublu - se joaca pilna la 12 puncte 

o Pe echipe (3-4 sportivi) - se joaca pilna la 16 p. 

o Arbitru folose~te metoda aruncarii monezii pentru a stabili care sportiv arunca primul 



o Sportivul selecta va lansa pallina (bila mica) din zona delimitata de una din cele doua linii de 

3 m (care devine linie anterioara) catre linia imaginara(mijocul terenului) ~i cealalta linie de 

3m care devine linie posterioara a terenului 

• Sportivul care lanseaza bila nu trebuie sa calce linia anterioara de 3m. ~i trebuie sa o plaseze 

exact in limitele men(ionate anterior, in caz contrar se va relua lovitura. 

• Sportivul are dreptul la 3 incercari de a plasa pallina, dupa care aceasta va fi acordata 

echipei/sportivului adverse care va avea o singura lncercare; daca nici astfel incercarea nu 

este valida, arbitru va plasa pallina in mij locul suprafetei respective(zona delimitata de linia 

imaginara ~i linia posterioara) 

• 0 pallina corect amplasata presupune ca distanta intre marginea terenului ~i ea sa fie de eel 

pu(in un pas, In cazul unei distan(e mai mici lovitura este anulata(reluata) 

Aruncarile: 

Sportivul care plaseaza pallina In zona corecta, arunca prima bila de boccia, este urmat de adversarul sau. 

Dupa ce ambii sportivi ~i-au efectuat prima lovitura arbitrul va decide care dintre ace~tia are bila mai departe 

de pallina ~i va acorda respectivului dreptul de a arunca cea de-a doua bila. in continuare se va merge pe 

acela~i sistem - eel care are mingea departata de pallina are dreptul sa arunce. 

Tipurile de lansari ale bilei de boccia: 

• Punto - aruncarea de baza, prin rostogolirea bilei/mingii. Este o aruncare de lnaltime joasa, lansarea 

se realizeaza cu palma orientata catre inainte. 

• Raffa - o aruncare violenta, o aruncare care are o lnal(ime medie cu o lansare ca ~i la ,,punto" . Este o 

aruncare menita sa lnliiture din zona de (inta o bilii/minge a adversarului; va fi aruncata cu o viteza 

suficienta sa se izbeasca de capatul opus al terenului. 

a Volo - este o aruncare prin lansare aeriana adica prin zbor de unde Ii vine ~i numele. Lansarea se 

face invers decal pana acum cu palma orientata posterior lnsa nu este obligatoriu. 

PARTICIPAN'fI: 

Elevii din Jnva(amantul special ~i special integral. 

ARBITRAREA <CONCURSULUI: 

Oficialii irntr-un joc cle boccia sunt Jn numar de trei: 

Arbitrul 

Noteaza scorul sau valideaza scorul notat de Oficialul care efectueaza masuratorile 

Arunca moneda la inceputul jocului pentru a acorda pallina 

Stabile~te ce culoare( echipa) este la rand sa arunce 

Coordoneaza ceilal(i oficiali 

Discuta ~i explica regulile Jn cazul unor situa(ii din teren 

Opre~te jocul dacii este necesar pentru a consulta regulile 



Oficialul care masoara 

Sta Jn dreptul liniei anterioare a terenului 

Completeaza tabelul cu scorul la cerin\a arbitrului 

Observa ~i indica arbitrului daca sportivul a calcat linia anterioara a terenului Jn lansarea bilei de 

boccia. 

Oficialul cu steagurile 

Sta Jn dreptul liniei imaginare de la mijlocul terenului 

Indica culoarea (echipa) care urmeaza sa arunce prin ridicarea steagului de respectiva culoare anuntat 

de arbitru. 

Punctajul: 

Dupa efectuarea celor patru aruncari se va masura cu ruleta distanta dintre pallina ~i bilele de boccia 

cele mai apropiate de aceasta. Sportivul care are bila cea mai apropiata de pallina a filcut un punct. 

Un sportiv poate avea mai aproape de pallina decal adversarul sau 1, 2, 3, sau toate cele 4 bile - in 

aces! caz el a filcut 4 puncte Jn respectivul joc(putand exista cazul in care un sportiv sa realizeze 4 

puncte consecutiv in 3 jocuri, astfel dl.~tigand meciul de boccia prin acumularea celor 12 puncte 

necesare). 

Un sportiv poate puncta intr-un joc: 1-0, 2-0, 3-0 sau 4-0. 

SECTIUNILE 

1. clasele V-VI (invatamant special ~i special integral) Fete ~i Baie\i 

2. clasele VII-VIII (Inv. special ~i special integral) Fete ~i Baie\i 

DISPOZI'.fU FINALE 

concursul va avea loc Jn perioada stabilita 

participa elevi din Jnvatamantul special, special integrat 

- participarea la concurs este condi\ionata de prezentarea avizului medical cu specifica\ia ,,apt pentru 

competi\ii sportive,, 

inscrierea la concurs se face pe baza formular de inscriere 

se poate juca individual sau pe echipe in func\ie de nr. elevilor Jnscri~i 

toate echipele vor primi diploma de participare 

organizatorii var lua masurile necesare pentru mediatizarea concursului 

~coala organizatoare va lua toate masurile pentru o buna desfil~urare a concursului ~i asigurarea asisten\ei 

medicale. 



$coala ........................ . 
Localitatea .................... . 
Adresa ........................ .. 
Telefon ................ Fax .................. . 
Nr. .................... Data ................. . 

FORMULAR DE INSCRIERE 

LA CONCURSUL DE BOCCE, faza judeteana, organizat !n localitatea CRAIOVA, jud. DOLJ, la 
data ..................... , ne !nscriem ~i participam cu urmatoarea delegatie oficiala: 

1).Conducator oficial delega(ie (poate reprezenta una sau mai multe discipline sportive): Dl./D-na 
................................ , avand functia de PROFESOR EDU CATIE FIZICA, la( unit. de mvatamant) 
.................................................... , se legitimeaza cu ......... seria . . . . . . . . . nr ............. . 
telefon........ .. . . . . . . . . . . .. . .. ~i oficiaza ca delegat pentru ( echipa/ele, elevul/ii, ramura/ile sportivii/e) 
............................... - gimnazm. 

Conducatorul oficial al delegatiei este direct raspunzator de corectitudinea mtocmirii documentelor 
necesare participarii la competitie ~i pe perioada desra~urarii acesteia. Raspunde de respectarea 1ntocmai a 
prevederilor Regulamentului Concursului de Bocce. Raspunde de securitatea, integritatea ~i disciplina 
elevilor, precum ~i de respectarea prevederilor regulamentelor de catre ace~tia, pe perioada deplasarilor ~i pe 
perioada desra~urarii competitiilor. 
2). TAB EL NOMINAL CU ELEVII SPORTIVI AI UNITATII NOASTRE DE INv ATAMANT: 

AVIZUL 
Nr. NUMELE $1 PRENUMELE Data Clas a MEDICAL 
crt. Na~terii "Apt pt. efort fizic 

in competitie" 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

DIRECTOR, l?ROFESOR, 


