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REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a concursurilor sportive
CUPA „ALMA MATER” SIBIU

Universitatea „Alma Mater” din Sibiu organizează anual manifestări
ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive în cadrul Zilelor Porţilor Deschise
consacrate promovării principiilor academice şi integrării instituţiei în
anasamblul demersurilor specifice formării şi afirmării tinerei generaţii
conform exigenţelor dezvoltării durabile a societăţii româneşti.
Manifestările sportive organizate în cadrul Cupei „Alma Mater” au ca
obiectiv dezvoltarea competenţelor transversale circumscrise de spiritul de
echipă, competitivitate şi fair-play, precum şi consolidarea vizibilităţii
Universităţii în mediul academic şi preuniversitar românesc.
Grupul ţintă al acţiunilor îl constituie studenţii proprii şi ai altor
instituţii de învaţământ superior, precum şi elevii colegiilor şi liceelor,
potenţiali beneficiari ai programelor de studii pentru care universitatea este
abilitată, conform legislaţiei în vigoare.
Responsabilitatea organizării şi desfăşurării manifestărilor revine
titularului disciplinei Educaţia fizică, prin angajarea cu sarcini a unor
membri ai comisiei de profil din Senatul universitar.
Componenţa nominală a comitetului de organizare se stabileşte pentru
fiecare ediţie de către Consiliul de Administraţie al Universităţii.
Comitetul elaborează un program de organizare şi desfăşurare al
fiecărei ediţii care se supune aprobării Senatului Universităţii şi include:
- disciplinele sportive pentru care se organizează competiţia;
- participanţii şi metodologia de înscriere în competiţie;
- calendarul întrecerilor;

-

responsabilităţi individuale pe discipline sportive;
colaborări (arbitri, personal medical, etc.);
organizarea festivităţilor de deschidere şi de premiere;
premii şi resurse alocate;
mediatizarea activităţilor.
Înscrierea la concurs se realizează prin delegare de către instituţii sau
pe baza documentelor individuale (legitimaţie de student sau carnet de elev –
vizate la zi).
Asistenţa medicală se asigură prin grija organizatorilor.
Competiţiile se desfăşoară cu respectarea regulamentelor în vigoare ale
federaţiilor de specialitate pentru fiecare ramură sportivă.
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