DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET NEAMŢ

REGULAMENT
FESTIVALUL DE MINIHANDBAL
2015
SCOP: Petrecerea timpului liber, in cadru organizat, prin participarea copiilor la un festival de
miscare in care minihandbalul va fi atractia principala.
ORGANIZATORI: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Neamt, Inspectoratul Scolar Judetean
Neamt, Asociatia Judeteana „Sportul pentru Toti” Neamt si Asociatia Judeteana de Handbal Neamt.
PERIOADA : 26-28 iunie 2015.
LOC DE DESFASURARE: PIATRA-NEAMT- Piaţa Ştefan cel Mare.
PARTICIPANTI: Echipe mixte (cel putin o fata in echipa de baieti si invers) formate din 8 copii de
varsta scolii primare (7-11 ani, nascuti in 2004 si mai mici). Fiecare echipa va fi insotita de un cadru
didactic (invatator sau profesor).
INSCRIERILE: se fac prin fax sau e-mail: djst.neamt@mts.ro, pana la data de 25 iunie la D.J.S.T
Neamt- 0233/213069 sau 0233/233016 , persoana de contact Ene Daniel.
Pentru validare se vor prezenta la sedinta tehnica urmatoarele documente:
- copie xerox dupa certificatul de nastere, la care se ataseaza si fotografia copilului;
- tabel nominal de inscriere cu elevii echipei (numele si prenumele, data nasterii, clasa absolvita,
cu stampila scolii pe care o reperezinta);
- adeverinta medicala „apt efort fizic”, pentru fiecare elev.
Echipele care nu indeplinesc conditiile impuse de prezentul regulament, nu vor fi inscrise la jocuri.
DESFASURAREA FESTIVALULUI: Jocurile de minihandbal se vor desfasura pe grupe, sistem turneu,
rezultatele fiind doar orientative. Nu se va intocmi nici un clasament final. Deviza competitiei este:
„TOTI JUCAM,TOTI CASTIGAM !!”. Grupele, jocurile si toate amanuntele privin programul zilnic vor
fi stabilite si comunicate la sedinta tehnica din data de 26 iunie - ora 16:00.
Festivitatea de deschidere si jocurile vor incepe in ziua de vineri 26 iunie 2015, ora 17:00.
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Neamt isi rezerva dreptul de a aduce modificari
programului si regulamentului in functie de numarul de participanti.
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