REGULAMENTUL TEHNIC
AL CAMPIONATULUI ÎNTRE STUDENŢI,
LOCATARI AI CĂMINELOR
DISPOZIŢII GENERALE
Campionatul între studenţii locatari ai căminelor se petrece o dată în an,
organizatori – Consiliile Sindicale Studenţeşti care prezintă listele echipelor şi sunt
responsabili de corectitudinea înscrierii în campionat. Pentru petrecerea
campionatului se alege Comitetul organizatoric, format din cîte un reprezentant al
fiecărei instituţii participante.
Jocurile sunt arbitrate de reprezentanţi ai USEFS. Controlul asupra calităţii
arbitrajului este efectuat de antrenorii
În cazul depistării studenţilor nelocatari ai căminelor în componenţa
echipelor sportive se descalifică întreaga selecţionată a căminelor universităţii date.
Studenţii participanţi sînt în drept să participe doar la o singură probă
prevăzută de Regulamentul tehnic.
Fiecare selecţionată prezintă arbitrului principal tabelul nominal cu
semnătura personală a fiecărui participant privind asumarea responsabilităţii pentru
starea sănătăţii ce-i permite să participe la concurs.
Contestaţii
Contestaţia se poate depune la Comisia de Competiţii numai în cazurile:
● Jucător(i) nelegitimaţi;
● Dacă nu a expirat timpul regulamentar de joc.
Contestaţia timp de 30 minute se înscrie în raportul de meci. Comisia de
Competiţii ia o decizie în decurs de o zi.
TENIS DE MASĂ
Competiţiile de tenis de masă se vor desfăşura conform regulilor Federaţiei
Internaţionale de Tenis (ITTF). În cazul când se înscriu mai mult de 6 echipe,
concursul se desfăşoară după sistemul turneu.
Componenţa echipei: 2 bărbaţi şi 1 femeie (excepţie 1 bărbat şi 2 femei).
Paleta 1 - bărbaţi, paleta 1 - femei, paleta 2 - bărbaţi/ femeie, dublu bărbaţi, mixt
Înainte de începutul fiecărui meci, căpitanii echipelor stabilesc ordinea de
atribuire a indicilor din cei 3 jucători incluşi în formularul de concurs în foaia de
arbitraj.
Echipele, care acumulează victorii la trei jocuri disputate din trei seturi se
consideră învingătoare în competiţia respectivă.
Omologarea jocurilor se face după cum urmează:
- joc câştigat – 2 puncte
- joc pierdut – 1 punct
- neprezentare – 0 puncte
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Clasamentul se apreciază în conformitate cu numărul major de puncte. Dacă
două sau mai multe echipe au acumulat acelaşi număr de puncte prioritate se
acordă echipei învingătoare în cadrul întâlnirii dintre ele.
Dacă aceşti indici sânt identici, clasamentul se stabileşte după:
- coeficientul seturilor câştigate şi înfrângerilor între aceste echipe;
- diferenţa dintre numărul de puncte câştigate în fiecare set.
MINI-FOTBAL
Componenţa echipei: 8 studenţi-sportivi.
Condiţii de disputare
Meciurile se desfăşoară după cele mai recente reguli ale FIFA cu excepţia
altor reguli:
• Pe teren au dreptul să evolueze şase jucători;
• Zidul se instalează la cinci metri;
• Penaltyurile se execută de la şapte metri;
• Regula off side-ului nu funcţionează;
• Numărul de schimbări nelimitat, se admit schimbări reciproce cu acordul
arbitrului;
Jocul este alcătuit din două reprize a câte 15 min. fiecare, 5 min. întrerupere
între ele.
Condiţiile pentru stabilirea rezultatelor
● Concursul se desfăşoară după sistemul turneu.
● Plasarea echipelor în schema turneului se efectuează prin tragere la sorţi:
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Responsabilitatea fotbaliştilor
Jucătorul, care a primit cartonaşul roşu este eliminat din joc timp de 2
minute, nu are dreptul să participe până la sfârşitul meciului respectiv cu dreptul de
înlocuire a altului jucător şi nu are dreptul să participe la meciurile care se vor
disputa până la primirea hotărârii Comisiei de Competiţii.
Jucătorul care a acumulat un număr de 3 (trei) cartonaşe galbene pe
parcursul Campionatului, însă câte un cartonaş galben/joc, se suspendă automat pe
o etapă (jocul următor).
ŞAH şi JOC DE DAME
Competiţiile se vor desfăşura conform regulilor Federaţiilor Internaţionale la
Şah şi Joc de Dame. Concursul se desfăşoară după sistemul turneu.
Componenţa echipei: 2 bărbaţi şi 1 femeie,
Durata timpului este de 30 min. pentru fiecare participant. Repartizarea
jucătorilor pe table se efectuează conform ratingului (MS, CMS, categoria I ...).
Echipei, care se prezintă la competiţii cu componenţa mai mică de 23 i se declară
pierdere. Neprezentarea unui membru se egalează cu perdere pentru jocul care era
preconizat
Omologarea jocurilor se face după cum urmează:
- joc câştigat – 1 punct
- remiză – 0,5 puncte
HALTERE MICI (24 kg)
La competiţii se admite câte 1 reprezentant. Participanţii evoluează în
competiţii conform tragerii la sorţi.
Fiecare participant dispune de o încercare.
Executarea încercării: participantul începe executarea la comanda „Start”,
ridicând greutatea de jos cu o mână pe umăr, după ce o împinge de la umăr până la
dezdoirea completă a braţului de asupra capului (dezdoirea incompletă a braţului
duce la pierderea 1 punct). La executarea exerciţiului se permite îndoirea
picioarelor. După ridicarea halterei mici de asupra capului urmează coborârea
halterei în jos până la dezdoirea completă a mânii în poziţia de jos prin atingerea
obligatorie a umărului (neatingerea umărului – pierdere 1 punct). Atingerea
halterei mici de sol este interzisă şi duce la pierderea unui punct.
Încercarea se execută timp de 2 minute şi se termină la comanda arbitrului
„Stop”.
Învingătorul se apreciază după suma punctelor acumulate. În caz de egalitate
a punctelor, între participanţi se anunţă încercări adăugătoare, cu durata de 1
minut. În caz de egalitate la încercări adăugătoare, se anunţă încă o finală cu
executarea exerciţiului fără îndoirea picioarelor.
VOLEI
Competiţiile de volei se vor desfăşura conform regulilor Federaţiei
Internaţionale de Volei (FIVB). Concursul se desfăşoară după sistemul turneu.
Componenţa echipei - 7 sportivi.
La competiţii sînt admise echipe mixte (fete şi băieţi).
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Toate meciurile se dispută din trei seturi (al treilea decisiv până la 15
puncte).
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BASCHET
Competiţiile de baschet se vor desfăşura conform regulilor Federaţiei
Internaţionale de Baschet (FIB). Concursul se desfăşoară după sistemul turneu.
Componenţa echipei - 6 sportivi.
La competiţii sînt admise echipe mixte (fete şi băieţi).
Sistemulde disputare a competiţiilor este cel de adiţionare de puncte(fiecare
cu fiecare), fiind numit şi sistemul circular. Echipele vor fi clasificate conform
tragerii la sorţi iar gazde se vor considera achipele ce sunt înscrise primele în
graficul de joc.
Aprecierea învingătorilor se va efectua în baza punctajului acumulat în
fiecare meci disputat unde se vor atribui:
2 puncte pentru fiecare meci căştigat,
1 punct pentru meciul pierdut,
0 puncte pentru neprezentare.
În caz cînd 2 echipe vor acumula punctaj egal, se va lua în calcul rezultatul
între aceste 2 echipe în baza întîlnirii directe între ele.
În caz cînd 3 echipe vor acumula punctaj egal, se vor lua în calcul
următoarele criterii:
Diferenţa de mingi înscrise la adversar şi cele primite în coşul său între
echipele cu punctaj egal;
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Deferenţa de mingi înscrise la adversar şi cele primite în coşul său între toate
echipele participante la concurs.
TRAGERE OTGON
Competiţiile se vor desfăşura după sistemul Olimpic.
Componenţa echipei: 6 persoane în fiecare echipă.
Prin tragerea la sorţi se stabileşte în care parte a otgonului se aliniază
echipa. Fiecare întâlnire între două echipe adversare constă din trei încercări până
la două victorii. Dacă după două încercări scorul este egal se repetă tragerea la sorţi
pentru a treia încercare.
Mijlocul otgonului este fixat cu dantelă roşie, la fel, de la centrul otgonului
în direcţii opuse, la distanţa de 1,5 metri se fixează 2 puncte (dantele roşii),
depăşirea cărora duce la înfrângere categorică.
În timpul competiţiilor este interzisă înlocuirea participanţilor (dacă
participantul a fost traumat şi nu poate prelungi concursul. În acest caz echipa
continuă concursul din cinci, patru, trei etc. persoane).
Otgonul poate fi înfăşurat în jurul corpului (de obicei ultimul participant), în
jurul mânii, dar interzis să fie legat nod.
Este posibilă căderea sportivului în timpul tragerii otgonului, dar se interzice
tragerea otgonului în poziţia culcat sau aşezat.
Condiţii obligatorii - echipa învingătoare duce otgonul la locul destinat.
La concurs nu se permite utilizarea încălţămintei cu cuie.
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STABILIREA CLASAMENTULUI GENERAL PE ECHIPE
Stabilirea clasamentului general pe echipe este încredinţat Colegiului
principal de arbitri.
Clasamentul general va fi apreciat după numărul maximal de puncte
acumulate de echipe conform următoarei scheme aprobate de Federaţia Sportului
Universitar din Republica Moldova.
Locul 1
Puncte 19
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Dacă două sau mai multe echipe au acumulat un număr egal de puncte la
stabilirea clasamentului general, prioritate va avea echipa, care a ocupat mai multe
locuri de I, apoi locuri de II, III ş.a.m.d.
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