DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET NEAMŢ

FESTIVALUL NAŢIONAL DE MINIHANDBAL 2016
Piatra Neamţ, 23-26 iunie 2016
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ organizează în 2016, în
colaborare cu Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, o nouă ediţie a
Festivalului Naţional de Minihandbal pentru elevi de clasele I-IV. Evenimentul se va
consemna în Piatra Neamţ în perioada 23-26 iunie 2016 şi va fi parte din programul
pregătit de Zilele Oraşului.
Ca şi-n 2015, ne dorim ca Festivalul Naţional de Minihandbal să se dispute în faţa
publicului larg, astfel că am ales iar Curtea Domnească din centrul urbei ca loc de
desfăşurare. Vrem asta pentru a scoate în evidenţă frumuseţea copiilor care se vor juca
de-a handbalul. În caz de urgenţă - frig sau ploaie – vom avea pregătită şi o sală care să
găzduiască întrecerea.
Ofertă cazare la Tabăra Cozla (Piatra Neamţ, imagini
http://djstneamt.ro/tabara-cozla)
- 67 lei (masă-casă) / zi / persoană – la 10 persoane care plătesc încă una are gratuitate 100 de locuri
- 80 lei (masă-casă) / zi / persoană (fără gratuităţi) – 40 locuri
- Cheltuielile de cazare, masă şi transport sunt în sarcina participanţilor. Cheluielile
organizatorice revin Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Neamţ.
Contact pentru informaţii şi înscriere
mail: dsjneamt@yahoo.com, tel./fax: 0233.213069 / 0233.233016 .
Regulament
1. Pot participa copii care termină în 2016 clasa a IV-a (copii născuţi cel mai devreme în
2005), clasa a III-a, clasa a II-a, clasa I şi mai mici.
2. Antrenorul sau profesorul trebuie să prezinte o copie xerox după certificatul de naştere
al fiecărui copil înscris în competiţie la care să ataşeze şi cîte o fotografie a acestuia.
Str.Stefan cel Mare,nr.31
Cod 610101,Piatra Neamt
Tel. 0233/213069,0233/233016
Contabilitate: 0233/233017
djst.neamt@mts.ro

3. Antrenorul sau profesorul trebuie să prezinte un tabel nominal de înscriere cu sportivii
participanţi în care să apară numele şi prenumele, data naşterii, clasa absolvită, totul
vizat cu ştampila şcolii sau clubului reprezentat.
4. Antrenorul sau profesorul să prezinte OBLIGATORIU adeverinţă medicală cu
specificaţia “Apt efort fizic” pentru FIECARE SPORTIV.
5. Echipele pot fi alcătuite din: fete, băieţi, fete şi băieţi.
6. Competiţia va avea două grupe de vîrstă: Grupa Mare şi Grupa Mică. În Grupa Mare
vor fi echipe alcătuite din jucători şi jucătoare din clasele a III-a şi a IV-a, iar în
Grupa Mică vor intra echipe formate din jucători de clasa a II-a, clasa I şi mai mici.
7. NU se vor consemna REZULTATE.
8. Sosirea participanţilor din alte localităţi ce vor cazare va avea loc în ziua de 23 iunie.
Întîlnirea şi şedinţa tehnică vor fi în ziua de 24 iunie, la ora 08:30 în locaţia anunţată
pentru jocuri. Se vor disputa meciuri după următorul program: 24 şi 25 iunie în
intervalele orare 09:00 - 12:30 şi 15:30-19:00. În ziua de 26 iunie vor fi meciuri numai
între orele 09:00 şi 12:30.
9. Durata fiecărei partide va fi de 2 reprize a cîte 10 minute fiecare, cu pauză de 5
minute.
10. În cazul eliminărilor temporare, sportivii sancţionaţi vor sta pe banca de rezerve câte
1 minut, cu specificaţia că locul lor în teren poate fi luat de un coleg în acest timp.
11. Nu se întocmesc rapoarte de joc.
12. ARBITRAJUL va fi asigurat de unul sau doi arbitri de către arbitri tineri, elevi,
studenţi, antrenori, profesori, dar trebuie să aibă şi rol de EXPLICARE ŞI
ÎNDRUMARE.
Avem rugămintea la dumneavoastră să ne confirmaţi prezenţa pînă la data de
1 iunie 2016.
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