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REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A CAMPIONATULUI NAȚIONAL UNIVERSITAR 

DE SCHI&SNOWBOARD 2019 

 
I. SCOP 

 
Prezentul Regulament are drept scop promovarea educației sportive în mediul universitar, cultivarea 

spiritului competiţional şi stimularea performanţei sportive a studenților practicanți ai schiului și 

snowboardului. Scopul prezentului regulament este, de asemenea, de a stabili sistemul de organizare și 

desfășurare a Campionatul Naţional Universitar de Schi&Snowboard în anul 2019. În urma acestei 

competiții vor fi desemnați campionii naționali universitari la schi&snowboard pe anul 2019. 

 
 
II. DATA, LOCUL DESFĂŞURĂRII  

 
Competiția se desfăşoară în perioada 4-6.03.2019 în Poiana Brașov. 

  
 

III. ORGANIZARE 

Campionatul Naţional Universitar de Schi&Snowboard este organizat de către Ministerul Educaţiei 

Naționale prin Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, în parteneriat cu:  

 Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane 

 Federaţia Română de Schi Biatlon 

 Salvamont Brașov 

 Jandarmeria Montană Brașov. 

 

   

IV. PROBE DE CONCURS 

 Slalom  

 Slalom uriaș 

 Snowboard – slalom uriaș 

 
 
V. COMITET DE ORGANIZARE 

 Președinte – desemnat de Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Educație Fizică și 

Sporturi Montane 

 Director de probă 

 Președinte comisie financiară 

 Președinte comisie de organizare 

 Președinte comisie medicală și Salvamont 

 Președinte comisie de probă 
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 Președinte comisie servicii ordine și Jandarmeria Montană 

 

VI. COMITET/PROBĂ 

 Responsabil probă 

 Responsabil pârtie 

 Responsabil arbitri 

 Responsabil cronometraj 

 Sectretar concurs 

 

VII. JURIUL PROBEI 

 Delegat tehnic – stabilit de calendarul FRSB 

 Arbitru principal 

 Arbitru secund 

 Director probă 

 Responsabil pârtie 

 Judecător plecare 

 Judecător sosire 

 Cronometror 

 Marcatori  

Juriul probei verifică buna desfășurare a acesteia, iar fiecare membru, conform regulamentului 

FIS, are sarcini precise din punct de vedere tehnic și organizatoric probelor care se desfășoară. Pe 

lângă juriul ales la ședințele tehnice există un număr de 25-40 arbitri de traseu, în funcție de lungimea 

acestuia și a numărului de porți stabilite pentru fiecare probă. 

Ordinea de start pentru fiecare probă precum și recunoașterea traseului se stabilesc la ședința 

tehnică de către juriul de probă. 

La probele tehnice / slalom și slalom uriaș pentru manșa  I recunoașterea precum și ordinea de 

stat se stabilesc de asemenea la ședințele tehnice. 

 

VIII. ECHIPAMENT ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE 

La această competiție de schi & snowboard – masculin și feminin pot participa concurenții și 

concurentele care au echipament omologat conform prevederilor FRSB (schiuri, placă de snowboard, 

combinezon, costum de snowboard, cască, apărători etc). 

Din fiecare universitate pot participa 5 (cinci) sportivi și 5 (cinci) sportive pentru probele alpine 

și 3 (trei) sportivi + 3 (trei) sportive pentru snowboard (excepție făcând Universitatea Transilvania din 

Brașov). 

 
IX. TERMEN DE ÎNSCRIERE ŞI VALIDARE A CONCURENŢILOR 

 
Înscrierea sportivilor pentru Etapa Finală a CNU Schi&Snowboard se realizează după cum urmează: 

 Adresă de înaintare emisă de către universitatea participantă 

 Tabel nominal cu sportivii participanți, care va cuprinde: 

o numele şi prenumele,  

o data naşterii,  

o universitatea/facultatea,  

o forma de învăţământ,  

o serie şi număr Carte de Identitate.  
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 Documentele (adresă și tabel) vor fi semnate de conducerea universității/facultății (Rector, 

Prorector, sau Decan)  şi stampilate.  

 Documentele de înscriere se transmit Facultății de Educaţie fizică şi sporturi montane din cadrul 

Universității Transilvania din Brașov, la următoarele contacte: 

o TEL – 0746656113 

o EMAIL - liabalint@gmail.com  

 Termenul de transmitere a documentelor de înscriere până la data de 28.02.2019. 

 
X. VALIDAREA PARTICIPANȚILOR 

 

Validarea participanţilor se face pe baza tabelului de înscriere, a carnetului de student / masterand / 

doctorand, cu viza anuală la zi, a adeverinței medicale și a cărții de identitate în data 04.03.2019. 

Şedinţa tehnică va avea loc în data de 04.03.2019 la ora 19:00 la Cabana Postăvarul, Poiana Brașov. 

 
 

NOTĂ: Toti sportivii-studenți vor respecta regulamentul de competiție cu privire la 
prevenirea accidentelor (asigurare în caz de accident sau declarație pe propria 
raspundere privind participarea la competiție) 
 

XI. CLASAMENTELE FINALE ALE CAMPIONATELOR UNIVERSITARE NAȚIONALE DE 

SCHI&SNOWBOARD 

Clasamentele se întocmesc pe două grupe valorice – sportivi de performanță și amatori – 

masculin și feminin, clasament general și pe centre universitare. 

Pentru alcătuirea clasamentului / echipă, se vor acorda puncte/locul obținut pe probe, după cum 

urmează: 

 Locul I   – 10 puncte 

 Locul II  – 6 puncte 

 Locul III – 3 puncte 

 Locul IV – 2 puncte 

 Locul V  – 1 punct 

 

 

XII. TITLURI ŞI PREMII 

 

a) Titlul 

Câştigătorii probelor vor fi declaraţi CAMPIONI NAŢIONALI UNIVERSITARI.  

b) Premii 

- Câştigătorii probelor vor primi tricouri de campioni naționali universitari. 

- Primii 3 clasaţi la fiecare probă vor primi diplome şi medalii.  

- Primele trei universități în clasamentul pe medalii vor primi trofee. 

 

XIII. CONDIŢII ADMINISTRATIVE 

 

La etapa finală, cheltuielile de transport vor fi suportate de universităţile participante.  FSSU și 

MEN asigură fonduri pentru cazare și masă, celelalte categorii de cheltuieli necesare organizării în 

condiții optime a acțiunii revin Universitatății Transilvania din Brașov precum și a  partenerilor si 

sponsorilor atrasi de aceasta. 

mailto:liabalint@gmail.com
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XIV. PROGRAMUL COMPETIȚIONAL (se va stabili la ședința tehnică) 

  

05.03.2019, desfășurarea competiției 

06.03.2019, finalele și festivitatea de premiere 

         

 

Federația Sportului Școlar                                                         Universitatea Transilvania 

                   și Universitar                                                                                   din Brașov 

                                                                                                            Facultatea de Educație fizică și  

                                                                                                                       sporturi montane 

                    Director                                                               Decan, 

       Claudia GEORGESCU                                                                    conf.dr. Ioan TURCU 

 

 

           Responsabil acțiune,                                                                         Director concurs, 

         Marius ULĂREANU                                                                   lect.dr. Wilhelm GROSZ 

                     

                                                                                                                         Secretar concurs, 

                                                                                                                   Prof.dr. Elena BALINT 

 

 

                                            

 

 

 
 

              


