UNIVERSITATEA DIN ORADEA
prin

FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ȘI SPORT,
AS FC UNIVERSITATEA ORADEA,
UNIUNEA STUDENȚILOR DIN ORADEA
organizează pe terenurile sintetice din Complexul Sportiv al Universității din Oradea

Ediția I - 2017
a

CAMPIONATULUI UNIVERSITAR DE FOTBAL
PE TEREN REDUS
Campionatul va avea 3 competiții distincte, rezervate:

1. Studenților, pentru echipe formate pe facultate sau program de studiu
(Se acceptă și echipe mixte: studenți și studente în aceeași echipă);
2. Studenților, pentru echipe feminine (se organizează în funcție de
numărul de echipe înscrise la nivel de facultate);
3. Cadrelor didactice și personalului administrativ cu echipe formate pe
facultate/departament/administrația centrală.
Condiții de participare și desfășurare a competiției:
-Sistemul de desfășurare (eliminatoriu, turneu sau mixt) se va stabili în funcție de numărul de echipe înscrise;

-Meciurile se vor desfășura pe terenurile sintetice (1 și 2) din Complexul Sportiv al Universității, fără taxă de înscriere;
-Echipele trebuie să fie constituite din studenți sau cadre didactice aparținând aceleiași facultăți. Un student poate activa la o
singură echipă;
-Se pot înscrie mai multe echipe din cadrul aceleiași facultăți;
-Echipa de joc este constituită din 5 jucători de câmp și un portar. Lotul echipei (tabelul) poate să includă 6-12 jucători.
-Meciurile se vor desfășura pe durata a două reprize cu durata stabilită în funcție de numărul de echipe înscrise și sistemul de
desfășurare și se va asigura arbitraj;
-Meciurile se vor desfășura în timpul săptămânii (de luni-vineri) între orele 16.00-21.00.
-Regulamentul detaliat se va înmâna fiecărui reprezentant la ședința tehnică de joi (29 martie 2017);
-Desfășurarea competiției (programare, rezultate, clasamente etc) se va afișa pe paginile de Facebook ale UO și FC UO și în
presa locală.
-Modalitatea de înscriere: prin e-mail la adresele: alexandruilies@gmail.com (prof. Ilieș Alexandru), dpaul@uoradea.ro (prof.
Dragoș Paul) sau sorin.buhas@gmail.com (prof. Buhaș Sorin). În mesaj se va menționa numele echipei
(facultatea/departamentul sau programul de studiu), numele reprezentantului și datele de contact (telefon sau e-mail);
-Reprezentanții echipelor înscrise se vor prezenta pentru ședința tehnică Joi, 29 martie, 2017, de la ora 16.00 în sala C219,
pavilion C, Etaj II, în campusul central al Universității din Oradea, Facultatea de Geografie, Turism și Sport;
-Termenul limită de înscriere (on-line, via e-mail): Joi, 29 Martie, 2017, ora 14.00;

