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REGULAMENT CONCURS SCHI SI SNOWBOARD 
 

 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorul competiției ,,CUPA COLEGIULUI NATIONAL OCTAVIAN GOGA" este 

COLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA SIBIU. Competitia se va desfasura conform 

prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, prin anuntarea acestui 

fapt.Organizatorul isi rezerva dreptui de a selecta participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul 

de a amâna sau anula competitia cu cel putin două zile inainte de desfasurare din cauza conditiilor 

meteo, a stratului de zapada necorespunzator sau alte motive care impiedica desfasurarea acesteia 

in conditii optime. Competitia poate fi anulata si in dimineata concursului, in cazul in care arbitrii 

decid ca nu sunt conditii optime de a desfasura o competitie de ski si snowboard. 

 

2. SCOPUL 

Scopul acestui concurs este de a promova practicarea sporturilor de iarna de catre elevii colegiului. 

 

3. LOCUL DE DESFASURARE 

Domeniul schiabil ARENA PLATOȘ partia B, din Paltinis, Judetul Sibiu. 

 

4. CONDITII DE DESFASURARE 

Se va desfasura un concurs de slalom uriaș în doua manșe. Concurenții pot alege sa concureze pe 

schiuri sau snowboard. 

Organizatorii isi rezerva dreptui de a anula mansa a doua a concursuiui in functie de: conditiile 

meteo, starea partiei, conditiile de siguranta ale sportivilor, prezenta SALVAMONTULUI, etc. 

 

5. ARBITRII 

Pe parcursul traseului vor fi arbitrii care vor supraveghea trecerea corecta a concurentilor printre 

portile montate pe traseu. 

 

6. CRONOMETRAJUL 

Va fi asigurat cu aparatura electronica, de personal calificat cu o experienta bogata in organizarea 

competitiilor de acest gen. 

 

7. CONCURENTI/GRUPE DE VARSTA 

Concursul se adreseaza excusiv elevilor si profesorilor Colegiului National Octavian Goga - Sibiu. 

Concurentii vor fi impartiti in sapte grupe. 

1) fete-clasele 0- IV 

2) baieti - clasele 0 - IV 

3) fete-claseleV-VIII 

4) baieti-clasele V-VIII 

5) fete - clasele IX - XII 

6) baieti -clasele IX-XII 

7) profesori 

mailto:colegiul.goga.sb@gmail.com


COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA" SIBIU 

 str. Mitropoliei nr. 34 

550179 Sibiu România 

/fax   +40/269/210082   

E-mail:  colegiul.goga.sb@gmail.com 

 

 

8. ORDINEA DE START 

 fete prima grupa 

 baieti prima grupa 

 fete a doua grupa 

 baieti a doua grupa 

 s.a.m.d 

Neprezentarea la start în ordinea stablita (întarziere la start) duce la pierderea intrarii în concurs. 

 

9. ÎNSCRIEREA 

Înscrierea este libera, fara taxa de participare. 

Înscierile se fac la domnul profesor Mihaly Raul, nr. tel. 0733974415, termenul limita fiind data 

de 04.02.2020. Ridicarea numerelor de concurs se va face in ziua competitiei pe intervalul orar 

09:00 - 10:00, de la secretariatul special amenajat la locatia competitiei, in incinta restaurantului. 

Pentru minorii înscrisi în concurs, numerele vor fi ridicate numai de parinti sau tutorele legal. 

Intarzierea la secretariat pentru ridicarea numerelor va duce automat la excluderea din concurs. 

Pentru copiii sub 18 ani: 

Înscrierea se va face în baza unei FISE DE INSCRIERE completate de unul din parinti sau tutorele 

copilului (formular tip). 

Pentru persoane peste 18 ani: 

Înscrierea se va face în baza unei FISE DE INSCRIERE. 

 

10. TRANSPORTUL PE CABLU / CARTELA DE TELESKI 

Costul transportului pe cablu al participantilor la competitie va fi suportat de catre fiecare 

participant in parte.Cartelele de teleski se pot achizitiona de la casele de bilete din statiune. 

 

11. DESFASURARE 

Concursul consta in doua manse de concurs pe trasee diferite, precedate de cate o coborare de 

recunoastere. 

Concurentii au dreptul de a recunoaște traseul cu portile montate, fie pășind în susul partiei pe 

marginea traseului sau schiind ușor printre porți în sir indian. Concurentii vor purta în mod 

obligatoriu numarul de concurs atribuit. Se interzice schiatul prin porti în stil de competitie in 

timpul recunosterii traseului, acest lucru putând duce la excluderea din concurs. 

Concurentii vor fi prezenti în zona de start cu eel putin 15 minute înaintea intrarii in concurs, 

conform listei de start afisata la secretariat. Concurentii care întarzie si nu respecta ordinea de start 

vor fi descalificati. 

 

12. PROGRAMUL DE DESFASURARE 

Ora 09:00 - 10:00 - distribuirea numerelor de concurs (la SECRETARIAT), montarea jaloanelor 

pe partia de concurs 

Ora 10:00 - recunoasterea traseului pentru mansa întâi 

Ora 10:30 - START primul concurent în manșa întai 

Ora 12:00 - recunoasterea traseului pentru mansa secundă 

Ora 12:30 - START primul concurent în mansa secundă 

Ora 14:00 - Festivitatea de premiere 
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13. ECHIPAMENTUL 

ConcurentuI se va echipa in mod corespunzator pentru a-si asigura siguranta. Purtarea castii este 

obligatorie. 

 

14. PREMIEREA 

Pentru stabilirea clasamentului se va lua în calcul suma celor doi timpi din cele doua manse. 

Se acorda diplome si medalii pentru toti particitantii, iar pentru locurile I, II si III din fiecare grupa, 

se acorda in plus si cupe. 

 

15. DIVERSE 

Prin inscrierea in competitia ,,CUPA DE SKI A COLEGIULUI NATIONAL OCTAVIAN 

GOGA" participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, 

numele si prenumele participantiior sa fie facute publice pe site-ul colegiului sau in mass - media. 

Deasemenea, pozele efectuate in timpul desfasurarii competitiei pot fi facute publice si folosite de 

catre organizator in scopuri publicitare. 
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