
 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETITIEI 
 

 

1. Participarea la competiţie 
 Dreptul de înscriere la Cupa Elevilor Bucureșteni, competiţie derulată sub egida 

evenimentului KID’S SPORT FESTIVAL, îl au elevii unităților de învățământ 
gimnazial (clasele V - VIII) din Municipiul București, din învățământul de stat și 
particular. 

 Pentru competiția anului 2015 se vor admite elevii claselor V - VIII din Bucureşti, 
nascuti dupa 1 ianuarie 2000. 

 Pentru înscrierea echipelor este necesar tabelul nominal, cuprinzând numele și 
prenumele convurentilor, clasa, anul nașterii, copia certificatului de naştere, Codul 
Numeric Personal, precum și avizul medicului (semnătura şi parafa medicului 
aplicate în dreptul fiecărui jucător, cu mențiunea “clinic sănătos - apt pentru efort 
fizic”), tabel vizat de conducerea unității de învățământ cu menţiunea “certificăm 
exactitatea datelor înscrise”. 

 Înscrierea elevilor se va face până cel târziu la data de vineri 25 septembrie 2015 
ora 20:00 pe adresa de e-mail: sportpmb@yahoo.com şi vor fi considerati înscrisi 
concurentii ce au trimis prin e-mail: numele complet, unitatea de invatamant, codul 
numeric personal precum si avizul medicului ( semnatura si parafa acestuia in 
dreptul fiecarui concurent, cu mentiunea „clinic sanatos, apt pentru efort fizic”) si 
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tabel avizat de conducerea unitatii de invatamant cu mentiunea „ certificam 
corectitudinea datelor inscrise”. 

 Definitivarea şi comunicarea de către şcoli a concurentilor, în vederea validării 
acestora de către organizatorii competiţiei, se va face până cel târziu la data de 27 
septembrie 2015. 

 La startul competiţiei participă toti concurentii inscrisi, minim 8, pe 
sportpmb@yahoo.com. 

 
 
 
 
 

 ALERGARE DE VITEZA – 50 M 

 

  La aceasta competitie se poate inscrie orice elev al unei unitati de invatamant 

Bucurestene, indiferent daca acesta figureaza sau nu ca legitimat al vreunui club 

sportiv. 

  Concurentii vor alerga pe o distanta de 50 de metrii, acestia fiind punctati in 

functie de timpul pe care il scot pe acea distanta. 

  Alergatorii trebuie sa dea dovada de fairplay. 

  Startul va fi dat de arbitru, alergatorii pornind in cursa numai dupa startul 

dat de acesta. 

  In cazul in care unul din concurenti  pleaca mai devreme decat trebuie de 

maxim 3 ori, acesta va fi descalificat, trecandu-se pe fisa de arbitraj timp „0”. 

  Competitia este una eliminatorie, concurenti participand in ordinea aranjarii 

lor pe tabloul competitional, acest lucru definitivandu-se in urma tragerii la sorti ce 

va avea loc pe data de 30 septembrie 2015, la Palatul National al Copiilor, la ora 

13.00.  

   Timpul obtinut intr-o alergare de viteza depinde de : 
 -capacitatea de reactie la start ; 
 -capacitatea lansarii din start ; 
 -valoarea vitezei de deplasare ; 
 -capacitatea de a mentine viteza maxima cat mai mult. 
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              Tehnica alergarii de viteza poate fi analizata tinand seama de cele trei faze ale 
acesteia : 

 1.      startul de jos si lansarea dupa start ; 
 2.      alergarea pe parcurs ; 
 3.      sosirea. 
  
                    STARTUL DE JOS SI LANSAREA DUPA START 
            Startul de jos reprezinta o pozitie grupata care permite o plecare 

rapida,foarte importanta  la inceperea alergarii de viteza. 
             Startul de jos are trei comenzi : 
   I. PE LOCURI-la auzirea acestei comenzi,alergatorul se aseaza in blocuri,fixand mai 

intai primul picior si apoi piciorul din spate  care se sprijina pe sol si cu 
genunchiul ;mainile se afla inapoia liniei de plecare,bratele fiind perpendiculare pe 
sol si paralele,la latimea umerilor ; 

 Trunchiul va avea o pozitie normala,fara flexie sau extensie,gatul fiind in 
prelungirea trunchiului-din aceasta pozitie alergatorul priveste in fata la 2-3 m. 

   II. GATA-dupa auzirea acestei comenzi,alergatorul ridica bazinul incet,pana la 
nivelul umerilor ;trunchiul se deplaseaza usor inainte,bratele preluand o parte din 
greutatea corpului ;spatele este drept,centrul de greutate al corpuluiu va fi plasat 
foarte aproape de linia de start.Aceasta pozitie se caracterizeaza prin incordare 
maxima,favorabila plecarii rapide.Tot in aceasta pozitie se realizeaza unghiurile 
favorabile intre coapse si gambe. 

   III.LANSAREA DE LA START-In pozitia « gata » prin ridicarea mainilor de pe sol, 
dupa receptionarea pocnetului pistolului,corpul atletului are tendinta de a cadea,dar 
apare primul pas care schimba aceasta tendinta si proiecteaza corpul 
inainte ;miscarea picioarelor este simultana (impingerea din primul picior si 
tragerea celui din spate),fiind ajutata si de lucrul activ al bratelor,care prin 
pendulare impreuna cu piciorul din spate,maresc  reactia sprijinului ; lansarea in 
continuare se face prin pasi de accelerare,primii 2-3 pasi  neavand momente de 
amortizare ;pasii se lungesc in mod progresiv,iar urmele lor,la inceput departate,se 
apropie de axa alergarii,dupa 8-10 pasi. 

        Viteza creste treptat,ajungand la valori aproape maxime,dupa 25-30 m cresteri 
mici in continuare,inregistrandu-se pana la 35m, dupa care se urmareste 
mentinerea alergarii lansate si,implicit,a vitezei obtinute. 

 ALERGAREA PE PARCURS 
             Specific acestei alergari este pasul lansat de viteza. Important este ca 

lungimea pasilor sa fie egala,iar viteza cat mai constanta. 
             Contactul piciorului cu solul la alergarile de viteza se face pe pingea si foarte 

aproape de proiectia centrului de greutate al corpuluui,in scopul reducerii reactiunii 
care apare in momentul amortizarii. 

             Extensia rapida in articulatia gleznei favorizeaza viteza de alergare. 
             Scaderea lungimii pasului micsoreaza forta de impulsie si viteza piciorului 

pendulant. 
             In fiecare pas se urmareste transferul bazinului cat mai rapid peste punctul 

vertical de sprijin,fapt usurat de piciorul pendulant,care in faza de pendulare 



anterioara,antreneaza si bazinul,proiectandu-l spre inainte,determinand o pozitie 
usor arcuita a corpului din articulatia coxo-femurala. Acest lucru obliga si trunchiul 
la o pozitie verticala,favorabilasuccesiunii de contractie si relaxare. Bratele se misca 
amplu,sub un unghi de 90 de grade cand sunt pendulate inainte si circa 140 de 
grade cand sunt pendulate inspre inapoi. 

          Alergarea nu se invata,ci se perfectioneaza,avand in vedere ca miscarile sunt 
naturale,cunoscute si deprinse din copilarie. 

          In procesul de insusire a tehnicii de alergare,se urmareste corectirudinea in 
miscari si cresterea eficientei alergarii,concomitent cu dezvoltarea celorlalte calitati 
motrice.Se vor urmari : 

 -contactul cu solul sa se face pe pingea ; 
 -gambele sa nu penduleze prea amplu inspre inainte ; 
 -trunchiul sa se pastreze vertical sau usor inclinat inainte ; 
 -pendularea bratelor,suficient de ampla,sa degajeze umerii si sa nu angreneze in 

miscarea de rotatie trunchiul. 
 SOSIREA 
            Alergarea se termina atunci cand alergatorul atinge cu pieptul (nu cu 

capul,gatul,mainile sau picioarele) firul sau planul vertical dus prin aplecarea 
trunchiului energic inainte,pe ultimul pas,cel mult pe ultimii doi pasi,fapt care nu 
stanjeneste viteza de alergare. 

 Cand plecarea este neregulamentara,concurentii vor fi rechemati,tragandu-se al 
doilea foc de pistol. Daca plecarea neregulamentara s-a datorat unuia sau mai 
multor concurenti,acestia vor primi un avertisment pentru startul gresit 
(furat).Dupa doua starturi « furate »,concurentul respectiv este descalificat. 

                    Starterul are control asupra tuturor concurentilor aflati la linia de 
plecare.El trebuie sa se aseze intr-un loc de unde sa poata vedeatoti concurentii. 
Comenzile verbale pe care le da starterul sunt : « pe locuri » , « gata », urmate de 
<<start>>. 

                     Fiecare alergator este cronometrat de catre trei cronometrori-timpul 
inregistrat intre cele doua extreme este timpul oficial. 

                     Pe linia de sosire concurentii vor fi clasati in ordinea in care o parte a 
trunchiului atinge marginea cea mai apropiata a liniei de sosire. 

                     Declansarea cronometrului se face in momentul cand se aude cuvantul 
« START » iar oprirea se face in momentul in care o parte a trunchiului atinge 
marginea liniei de sosire,cea mai apropiata de plecare. 

                      Clasamentul se alcatuieste in ordinea in care sosesc 
concurentii,inscriindu-se in dreptul fiecaruia timpul obtinut. 

                      Intr-o finala sau intr-o serie exista dese cazuri cand concurentii au acelasi 
timp dar sunt clasati pe locuri diferite. Acest lucru se intampla atunci cand 
concurentii sosesc foarte aproape unii de altii si sunt departajati de judecatorii de 
sosire. Pentru acestia,in afara de cronometrori,mai exista si judecatori de sosire care 
se afla in partea opusa cronometrorilor. Ei au misiunea de a observa ordinea sosirii 
in cursa si chiar distanta la care concurentii se gasesc unii fata de altii in acel 
moment. 

 



 

Cros– 800 m 

Obiective 

 (1) Prin sistemul activităţilor şi competiţiilor sportive, Kid’s Sport Festival, 

urmăreşte: 

a) dezvoltarea armonioasă a individului; 

b) favorizarea socializării copiilor şi elevilor; 

c) creşterea numărului de elevi practicanţi ai sportului de performanţă, prin 

lărgirea şi diversificarea activităţilor de selecţie; 

d) cultivarea în rândul copiilor şi al elevilor a spiritului de fair-play; 

e) favorizarea obişnuinţei de practicare independentă a uneia sau a mai multor 

discipline sportive; 

f) optimizarea stării de sănătate a copiilor şi elevilor; 

g) dezvoltarea spiritului de emulaţie în rândul copiilor şi elevilor şi între 

unităţile de învăţământ; 

 

 Competitiile vor avea loc pe categorii de sexe, urmand ca primii 3 clasati sa 

fie premiati. Competitia de cros are loc intr-o singura etapa. 

Fete  clasele: V-VIII- 800 m                             Băieti clasele V-VIII -800 m 

Art.3    MECANISMUL COMPETIŢIEI             

PARTICIPANȚI: -se pot înscrie la următoarele categorii 

Elevi /eleve din clasele V/VIII-născuţi în 2000 şi mai mici 

      Art 4, ÎNSCRIEREA CONCURENTILOR 
Se face în perioada 16 septembrie – 25 septembrie 2015 (cel târziu până la ora 

20:00), pe adresa de mail sportpmb@yahoo.com, validarea se face in ziua 

competitiei la ora 8,00-8,30.,la locul de desfasurare. 

Documentele necesare în momentul înscrierii sunt urmatoarele:      

-  Tabelul de inscriere  

- Carnetele de elev vizate la zi cu fotografia elevului 

- Copie C.I./certificate de nastere, cu stampila scolii 
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Art.5 ÎNREGISTRAREA CONCURENȚILOR  -după încheierea crosului se va 

face la mese separate – fete, băieţi. 


