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NOTA 

NR. J/f ,{ 

CATRE TOATE UNITATILE DETNVATAMANT LECEAL 

DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 

TN ATENTIA CATEDREI DE EDUCATIE FIZICA ~I SPORT 

ML\JISTERUL 
EDUCATIEI 
NATIONALE 

Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Dolj si 
1n parteneriat cu lnspectoratul ~colar Judetean Dolj organizeaza cu ocazia Zilelor Tineretului 1n 
data de 07.05.2014, competitia "Crosul Tineretului" conform regulamentului de participare 

ata~at prezentei note dupa urmatorul program : 

Locul de desfasurare: parcul 'TINERETULUI "( zona scenei), Craiova 

Sosirea participantilor : ora 9.00 

Ora de Tncepere a competitiei: 10.00 

Participarea: 10 elevi de fiecare liceu ,pe baza de tabel, si aviz medical. 

Rela\ii suplimentare pot fi ob\inute de la prof. Staicu Origen telefon 0732540093 

Inspector ~colar Ge eral, Inspector ~colar pentru 

Educatie Fizica ~i Sport, 

Prof. Niculina LAZARCIUC 

~ 
~ 



Regulament de participare 

"CROSUL TINERETULUI" 

ART.I. ORGANIZATORUL COMPETITIEI - Crosul Tineretului 

Ministerul Tineretului ~i Sportului prin Directia Judeteana pentru Sport ~i 

Tineret Dolj organizeaza competitia ,,Crosul Tineretului". 
1.2. Competitia ,,Crosul Tineretului" se va derula cu respectarea prevederilor 
cuprinse in prezentul regulament. 
Termenii ~i conditiile prezentului Regulament, a~a cum sunt prezentate mai jos, sunt 
obligatorii pentru toti participantii la concurs. 
1.3. Organizatorii i~i rezerva dreptul d~ a modifica Regulamentul, aducand la 
cuno~tinta publicului acest fapt. 

ART.2. DATA, LO CA TIA i;;I TRASEUL DE DESFAi;;URARE A 
COMPETITIEI 

DATA DE DESFAi;;URARE: 7 mai 2014, cu startul la ora 10:00 
Startul: Zona terenuri sport in Parcul Tineretului 
Sosirea: Zona scena Parcul Tineretului 
Traseu: aprox. lOOOm 

ART 3. PREMIILE OFERITE 

in cadrul competitiei ,,Crosul Tineretului" vor fi oferite premii, pe categorii de 
varsta ~i sex. 

ART. 4. MECANISMUL COMPETITIEI 

4.1. Concursul se va desra~ura in Parcul Tineretului ~i se adreseaza tinerilor peste 14 
an1. 
4.2. Pentru a participa la competitie concurentii trebuie sa se inscrie la unul din 
punctele situate pe platoul din zona scenei din Parcul Tineretului 
4.3. Ca~tigatorii vor fi desernnati in functie de locul ocupat la sf§.r~itul crosului pe 
categoriile de varsta ~i sex. 
Organizatorul i~i rezerva dreptul de a modifica, in caz de necesitate data desra~urilrii 
crosului, cu notificare prealabila. 
4.4. Programul competitiei ,,Crosul Tineretului": 
a. ora 09:00 - 09:45 - adunarea ~i inscrierea participantilor se va face in Parcul 
Tineretului - zona scenei de la baza sportiva. 
b. ora I 0:00 - startul oficial al competitiei. 
Startul oficial va fi dat de catre un arbitru oficial. 
c. ora I 0,30 -11 :00 festivitatea de premiere in Parcul Tineretului. 



ART.5. INSCRIEREA LA COMPETITIA "Crosul Tineretului" 

5.1. a. Inscrierea concurentilor se va face In ziua evenimentului, 7 mai 2014, In Baza 
Sportiva - In zona scenei, lntre orele 9:00 - 09:45, la punctele special amenajate. 

b. Concurentii trebuie sa completeze ~i sa semneze o declaratie pe propria 
raspundere, prin care declarii ca nu au probelme de sanatate ~i ca sunt apti fizic sa 
alerge la ,,Crosul Tineretului". 

c. Concurentii ce vor participa din cadrul liceelor vor putea participa pe baza 
tabelului de inscriere ce va avea ~i viza medicala completat In unitatea de lnvatamant. 

5.2. Echipament de concurs: 
a. Fiecare concurent prime~te la start un talon de participare, care va fi depus 1n urna 
speciala dupa trecerea liniei de sosire. 
b. Concurentii vor alerga In echipamentul adecvat. 
ART. 6. ACORD AREA PREMIILOR 

6.1. Premiile pentru ,, Crosul Tineretului "constau In 6 premii pentru ca~tigatori pe 
categorii de vil.rstii ~i sex ~i I 0 premii pentru tombola organizata In cadrul acestui 
eveniment. 
6.2. Ca~tigatorii vor senma pe liinga procesul verbal de primire a premiului ~i un 
acord cu organizatorul 1n care l~i pot exprima sau nu consimtamiintul pentru ca 
fotografiile sau imaginea !or, sa fie/sa nu fie folosite de catre DJST Dolj, In scopuri 
publicistice ~i/sau publicitare, de marketing, In diverse materiale tiparite (publicatii, 
etc.), audio, video (site-urile societatilor, etc). 

ART.7. PARTENERI 
Primaria Municipiului Craiova, Inspectoratul ~colar Judetean Dolj, Structuri 
sportive din Craiova 
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Nr. Din 

CATRE, 

;'·•.,: MINISTERUL 
EDUCATIEI I NATION~\LE 

Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale ~i Cre~e din Municipiul 
Craiova 

lnspectoratul $colar Jude\ean Dolj, organizeaza in ziua de 30 .. 04.2014, etapa pe judet a 
Campionatului i?colar de fotbal, ciclul primar-baie~, compeWe cuprinsa 1n calendarul Olimpiadei 
Na\ionale a Sportului $colar. 

in vederea desfa9urarii 1n bune condi\ii a acestei activitaV, va rugam pe aceasta cale sa ne 
sprijini\i cu cadre medicale de la i?coala Gimnaziala "Sfintul Gheorghe" , Craiova , dupa 
urmatorul program: 

LocaVe: terenul de sport de la i?coala Gimnaziala "Sfintul Gheorghe", Craiova 
• miercuri-30 .. 04.2014, intre orele 14.00-16.30 

DelegaV din partea ISJ Dolj sunt: d-nul prof. Tuca Florin Marius, telefon 0722.297749 9i d-nul 
prof. Cococeanu Drago9, telefon 0766 538057 

Va multumim anticipat pentru sprijin ~i 1ntelegerea acordata. 

Inspector ~colar Gen ral, 

Inspector ~colar, 
Pentru Educatie Fizica ~i Sport 

Prof. Niculina Lm IUC 


