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Lucrarea a fost elaborată de către Serviciul Sport din cadrul 

Centrului Cultural al M.I.R.A., în conformitate cu prevederile 
Ordinului ministrului administraţiei internelor nr. 154 din 
03.03.2004. 

Calendarul principalelor activităţi sportive, ce se vor 
organiza în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative în anul 2009, şi cheltuielile de la buget necesare 
desfăşurării acestora au fost aprobate de ministrul internelor şi 
reformei administrative prin Raportul Centrului Cultural al 
M.I.R.A. nr. 337487 din 03.11.2008. 

Pentru stabilirea unităţilor organizatoare, garnizoanelor şi a 
perioadelor de desfăşurare a fost consultat personalul cu atribuţii 
în domeniu din Inspectoratul General al Poliţiei Române, 
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul 
General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă şi din instituţiile de învăţământ ale 
ministerului. 

Competiţiile internaţionale la care vor participa loturile 
sportive ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în 
anul 2009 au fost stabilite pe baza invitaţiilor adresate de 
uniunile sportive internaţionale, la care este afiliată Uniunea 
Sportivă a Ministerului de Interne din România. 
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OBIECTIVE GENERALE 

Conform actelor normative în vigoare, în Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative, activitatea de educaţie fizică şi sport se 
desfăşoară în scopul menţinerii şi întăririi stării de sănătate a efectivelor, 
dezvoltării capacităţilor motrice şi a calităţilor psihice din sfera cognitivă, 
volitivă şi afectivă, al sporirii capacităţii de efort fizic şi psihic prelungit, 
formării şi perfecţionării deprinderilor în mânuirea cu rapiditate şi precizie 
a armamentului şi tehnicii din dotare, în vederea pregătirii personalului 
pentru îndeplinirea sarcinilor actuale şi de perspectivă ce revin instituţiei 
noastre. 

Activitatea sportivă în structurile Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative completează pregătirea fizică a personalului şi se 
desfăşoară, de regulă, după programul zilnic de lucru şi la sfârşit de 
săptămână, cu funcţionari publici cu statut special, cadrele militare, 
personalul civil, elevii şi studenţii. 

Începând cu anul 2007, la activităţile sportive organizate pe plan 
local şi la competiţiile prevăzute cu etape finale pe minister participă 
şi reprezentanţii structurilor din administraţie, aflate în subordinea 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 

Participarea la acest gen de acţiuni se face individual sau colectiv, 
prin forme şi mijloace competiţionale sau necompetiţionale specifice 
sportului pentru toţi, sportului de performanţă şi exerciţiilor fizice 
practicate în scop de întreţinere, profilactic şi terapeutic. 

Calendarul sportiv pe anul 2009, întocmit de Serviciul Sport din 
cadrul Centrului Cultural al M.I.R.A., cuprinde principalele activităţi 
sportive interne, cu caracter competiţional, precum şi participările la 
întrecerile cuprinse în programele uniunilor sportive internaţionale la care 
Uniunea Sportivă a Ministerului de Interne din România (U.S.M.I.R.) este 
membră: – Uniunea Sportivă Internaţională a Poliţiilor (U.S.I.P.), Uniunea 
Sportivă a Poliţiilor din Europa (U.S.P.E.) şi Uniunea Sportivă a Poliţiilor din 
Balcani (U.S.P.B.). De asemenea, lucrarea cuprinde elementele de 
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planificare şi etapizare ale activităţilor de organizare şi participare la întreceri, 
precum şi regulamentele pe ramuri de sport. 

La elaborarea calendarului s-a avut în vedere necesitatea de a se 
realiza, într-o structură unitară, cadrul organizatoric de desfăşurare a 
activităţilor sportive din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, 
având drept scop: 

• menţinerea şi întărirea sănătăţii efectivelor; 
• dezvoltarea calităţilor fizice şi morale; 
• folosirea timpului liber în mod plăcut şi util; 
• stimularea celor cu aptitudini fizice deosebite pentru 

 sportul de performanţă; 
• întărirea legăturilor cu societatea civilă; 
• amplificarea şi eficientizarea relaţiilor de prietenie şi 

colaborare între personalul ministerului şi cadrele din 
alte ţări. 

Realizarea obiectivelor propuse impune necesitatea de a se acţiona 
în următoarele direcţii: 

 lărgirea sferei de cuprindere a personalului în practicarea 
permanentă a exerciţiilor fizice şi sportului în raport cu 
preferinţele, vârsta, sexul şi ţinând seama de specificul 
activităţilor zilnice pe care le desfăşoară; 

 legarea tot mai strânsă a sportului de activitatea practică, 
urmărindu-se, cu prioritate, creşterea rezistenţei la eforturile 
complexe solicitate de condiţiile variate în care se desfăşoară 
acţiunile şi misiunile ce revin efectivelor Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative; 

 prevenirea şi combaterea influenţelor dăunătoare ale 
sedentarismului asupra stării de sănătate şi capacităţii de 
muncă a personalului, prin organizarea, sistematic şi 
continuu, de activităţi sportive şi de turism, cu caracter 
compensatoriu şi de recreere; 

 atragerea tinerilor, în mod deosebit a celor din instituţiile de 
învăţământ, precum şi din structurile de poliţie, jandarmi, poliţie 
de frontieră şi situaţii de urgenţă, în practicarea exerciţiilor fizice 
şi sportului, pentru formarea unui personal sănătos, bine 
dezvoltat fizic şi intelectual, pregătit temeinic în raport cu 

 5



cerinţele actuale şi de perspectivă, determinate de sarcinile şi 
misiunile specifice ce revin instituţiei noastre. 

În vederea realizării scopurilor propuse, comandanţii (şefii) de la 
toate eşaloanele vor acţiona astfel ca efectivele să fie cuprinse în 
activităţi sportive, vor conduce, organiza, îndruma şi controla această 
activitate, luând toate măsurile pentru a-i asigura un caracter de masă, în 
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului internelor şi reformei 
administrative nr. 154/03.03.2004. O atenţie deosebită se va acorda 
realizării acţiunilor cu caracter competiţional, concretizate sub forma 
activităţilor organizate de asociaţiile sportive în domeniul pregătirii fizice 
generale, precum şi pentru iniţierea în diferite ramuri şi discipline sportive. 
De asemenea, se va milita pentru creşterea numerică a acţiunilor sportive 
în vederea asigurării continuităţii în pregătire. 

În baza prevederilor Calendarului sportiv elaborat de Serviciul Sport 
din cadrul Centrului Cultural, unităţile îşi vor alcătui propriile programe de 
activitate, care vor cuprinde concursurile cu etape finale pe Ministerul 
Internelor şi Reformei Administrative, participarea la acţiunile de selecţie 
pentru formarea echipelor reprezentative ale instituţiei noastre, activităţile 
proprii desfăşurate la nivelul fiecărei structuri, precum şi participarea la 
diferite competiţii cu caracter judeţean, zonal, naţional şi internaţional. 
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PROBLEME ORGANIZATORICE 

1. În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi 
internelor nr. 154 din 03.03.2004 şi ale Raportului Centrului Cultural nr. 
337487 din 03.11.2008, aprobat de conducerea ministerului, resursele 
financiare privind organizarea etapelor preliminare şi participarea 
unităţilor la campionatele prevăzute să se desfăşoare cu finale pe 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative se vor asigura, astfel: 

1.1. Drepturile băneşti reprezentând diurna de delegare, precum şi 
cheltuielile de transport şi cazare ale concurenţilor şi personalului tehnic 
din rândul funcţionarilor publici cu statut special, funcţionarilor publici, 
cadrelor militare, personalului civil, studenţilor şi elevilor se asigură de 
către unităţile din care fac parte, în limita normativelor de cheltuieli 
aprobate, ţinându-se cont de următoarele: 

1.1.1. Asigurarea alocaţiei zilnice de hrană poate fi efectuată 
astfel: 
 suportarea de către personalul delegat a contravalorii alocaţiei 

zilnice de hrană asigurată de unitatea organizatoare a concursului, din 
diurna de delegare în numerar, primită de la unitatea de bază; 

 asigurarea alocaţiei zilnice de hrană de către unitatea 
organizatoare a concursului şi acordarea acesteia concurenţilor şi 
personalului tehnic aprobat, în limita plafonului stabilit prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 1447/2007 – privitor la alte acţiuni sportive 
decât cele de performanţă. În această situaţie, personalul Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative participant la campionatele interne, 
care beneficiază pe perioada concursului (deplasării) de alocaţia de 
hrană, pierde dreptul de decontare a diurnei de delegare aferentă; 

 hrănirea concurenţilor ce provin din rândul studenţilor şi 
elevilor se face pe baza biletelor de subzistenţă.  

1.1.2. Structurile organizatoare ale concursurilor sportive 
asigură cazarea, acolo unde există posibilitatea, în unităţile de 
cazare ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi 
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unităţile de cazare pentru sportivi, avându-se în vedere că 
acestea practică tarife reduse de cazare. În situaţia asigurării 
cazării gratuite de către structura organizatoare, unitatea de 
bază nu va efectua decontarea eventualelor cheltuieli de 
cazare; 

1.2. Cheltuielile pentru închirierea bazelor sportive, precum şi cele 
pentru plata arbitrilor se vor asigura din fondurile bugetare alocate 
Centrului Cultural al M.I.R.A. şi sunt asimilate prestărilor de servicii 
efectuate de terţi. 

Prin „plata arbitrilor“ se înţelege baremul de arbitraj, precum şi 
cheltuielile de cazare, transport şi alocaţiile zilnice de hrană, stabilite prin 
Hotărârea Guvernului României nr. 1447/2007. 

1.3. Premierea sportivilor clasaţi pe locurile I; II şi III în cadrul 
competiţiilor va fi asigurată din fondurile bugetare alocate Centrului 
Cultural al M.I.R.A. 

1.4. Sumele băneşti necesare pentru achiziţionarea de cupe, medalii, 
plachete şi materiale sportive vor fi asigurate din fondurile bugetare 
alocate Compartimentului Financiar Contabilitate din cadrul Centrului 
Cultural, cu ajutorul Serviciului Logistic din aceeaşi unitate. 

1.5. Unele cheltuieli privind pregătirea şi participarea la etapele finale 
ale campionatelor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pot fi 
suportate de asociaţiile şi cluburile sportive, în conformitate cu normele 
legale în vigoare. 

2. Organizarea şi desfăşurarea etapelor campionatelor Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative se vor efectua pe baza 
Regulamentelor elaborate de către Serviciul Sport, incluse în Calendarul 
sportiv anual.  

Respectarea prevederilor regulamentelor campionatelor Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative va contribui la întărirea spiritului de 
responsabilitate şi ordine în pregătirea şi desfăşurarea etapelor de masă 
şi a finalelor competiţiilor, precum şi la imprimarea spiritului de fairplay în 
toate întrecerile sportive. 

3. În legătură cu participarea concurenţilor din rândul 
funcţionarilor publici cu statut special, funcţionarilor publici, cadrelor 
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militare, personalului civil, studenţilor şi elevilor, la etapele finale ale 
campionatelor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, se 
fac următoarele precizări: 

 la finalele respective pot participa reprezentanţi din toate categoriile 
de personal, apţi din punct de vedere medical. Nu sunt admişi la 
întreceri sportivii activi care sunt legitimaţi în secţiile de performanţă 
ale cluburilor sportive din Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative; 

 respectarea termenului de înscriere la etapele finale este 
obligatorie. Structurile vor trimite organizatorilor prevăzuţi în 
Regulamente, cu 30 zile înaintea începerii concursului, tabelul 
nominal cu participanţii, pe probe şi categorii; 

 

 validarea înscrierilor în concurs se va face în cadrul şedinţelor 
tehnice, pe baza tabelelor nominale aprobate de comandantul 
(şeful) unităţii, concurenţii având obligatoriu viza medicală conform 
modelului prezentat în Anexa nr. 1; 

 validarea concurenţilor se va face de o comisie formată din cinci 
persoane: un reprezentant al Serviciului Sport, un reprezentant 
din partea organizatorilor, un reprezentant al federaţiei de 
specialitate sau al direcţiei judeţene de specialitate, precum şi doi 
reprezentanţi din partea conducătorilor de loturi; 

 contestaţiile cu privire la dreptul de participare se depun înaintea şi 
în timpul şedinţelor tehnice. După începerea competiţiilor nu se mai 
admit contestaţii în legătură cu dreptul de participare; 

 unităţile organizatoare ale finalelor vor putea înscrie o echipă 
(concurent) în plus faţă de prevederile regulamentului; 

 loturile participante la finalele campionatelor vor avea un 
conducător desemnat de conducerea unităţii, care va răspunde de 
comportamentul tuturor componenţilor echipei în concurs şi în afara 
acestuia; 

 înaintea deplasării la finale, concurenţii vor fi instruiţi asupra 
modului de comportare şi li se vor aduce la cunoştinţă prevederile 
Regulamentului de concurs; 

 prezentarea în localităţile care găzduiesc finalele campionatelor se 
face la data şi ora comunicate, în scris, de Serviciul Sport. 
Neprezentarea la şedinţa tehnică a conducătorului delegaţiei atrage 
după sine neînscrierea în concurs; 
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 în mod obligatoriu, vor participa la festivităţile de deschidere şi de 
premiere toate echipele, ţinuta fiind cea sportivă – cu treninguri de 
reprezentare şi pantofi sport. 

4. Etapele pe unităţi, precum şi finalele campionatelor pe Ministerul 
Internelor şi Reformei Administrative se vor organiza în colaborare cu 
federaţiile de specialitate şi direcţiile judeţene pentru sport. 

5. Organizarea activităţilor sportive la nivelul unităţilor, asociaţiilor şi 
cluburilor, precum şi participanţii la întreceri se vor stabili prin 
regulamente proprii de concurs. 

6. Cheltuielile necesare desfăşurării pregătirii şi participării sportivilor 
la competiţiile internaţionale organizate de Uniunea Sportivă 
Internaţională a Poliţiilor, Uniunea Sportivă a Poliţiilor din Europa şi 
Uniunea Sportivă a Poliţiilor din Balcani se vor asigura din fondurile 
Uniunii Sportive a Ministerului de Interne din România, obţinute din 
sponsorizări şi cotizaţii ale asociaţiilor şi cluburilor sportive afiliate. 
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ANEXA Nr. 1 
 
 

Antetul unităţii                                                                           Nesecret 
 
Nr. ____din ______ 2009                                 Exemplarul nr………. 

 
 

APROB 
COMANDANTUL (ŞEFUL) 

UNITĂŢII 
 

 
 

TABEL NOMINAL 
cuprinzând participanţii la etapa finală a Campionatului de……………. al 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative  
(locul şi data desfăşurării) 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele Gradul Unitatea 

Seria şi nr. 
legitimaţiei 
de serviciu

Categoria 
de vârstă Proba Viza 

medicală 
C.I./B.I.. 

Data 
naşterii 
CNP 

OBS. 

          
 
 
PREŞEDINTELE  
ASOCIAŢIEI/CLUBULUI SPORTIV 

 

VIZAT
Şeful Compartimentului 

Management Resurse Umane 
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CALENDARUL SPORTIV INTERN  
AL MINISTERULUI INTERNELOR 
ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 

ÎN ANUL 2009 
 
 
 

I. COMPETIŢII ORGANIZATE CU FINALE PE MINISTERUL 
INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
concursului 

Perioada de 
desfăşurare 

Locul 
desfăşurării Organizatori 

Etapa I 
(subunităţi şi 
unităţi) până 

la 
20.01.2009 

În toate 
unităţile Asociaţiile „Club sportiv” 

1. 
Campionatul 

 de  
SCHI Etapa a II-a 

Finala 
 

10-13.02.2009

CAVNIC 
Jud. 

MARAMUREŞ 

– Serviciul Sport din Centrul 
Cultural al M.I.R.A. 
– Prefectura judeţului 
Maramureş 
– Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Maramureş 
– Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Maramureş  
– Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă al 
Judeţului Maramureş 
– Inspectoratul Poliţiei de 
Frontieră Maramureş 
– Direcţia Judeţeană pentru 
Sport 

2. 

Campionatul 
de  

TENIS DE 
MASĂ 

Etapa I 
(unităţi şi 

subunităţi) 
până la 

26.01.2009 

În toate 
unităţile Asociaţiile „Club sportiv” 
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Etapa a II-a 
(inspectoratele 

generale) 
16.02.2009 

 

Etapa a III-a 
Finala 

 
02-07.03.2009

BISTRIŢA 
Jud. Bistriţa 

Năsăud 

– Serviciul Sport din Centrul 
Cultural al M.I.R.A. 
– Prefectura judeţului 
Bistriţa-Năsăud 
– Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Bistriţa-Năsăud 
– Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Bistriţa-Năsăud 
– Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă al 
Judeţului Bistriţa-Năsăud 
– Direcţia Judeţeană pentru 
Sport 
 

Etapa I 
(unităţi şi 

subunităţi) 
până la 

25.02.2009 

În toate 
unităţile Asociaţiile „Club sportiv” 

3. 
Campionatul 

de  
JUDO Etapa a II-a 

Finala 
 

25-28.03.2009

SATU MARE  

– Serviciul Sport din Centrul 
Cultural al M.I.R.A. 
 – Prefectura judeţului Satu-

Mare 
– Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Satu Mare 
– Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Satu Mare 
– Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă al 
Judeţului Satu Mare 

– Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie de Frontieră Satu 
Mare 

– Direcţia Judeţeană pentru 
Sport 

 

4. 

Cupa 
instituţiilor de 

învăţământ 
din M.I.R.A. 

Etapa I 
(unităţi şi 

subunităţi) 
până la 

20.03.2009 

În toate 
unităţile Catedrele de Educaţie Fizică 
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Etapa a II-a 
Finala 

Aprilie 2009 
 

– Serviciul Sport din Centrul 
Cultural al M.I.R.A. 

– Şcoala de Subofiţeri 
Pompieri şi Protecţie Civilă 
„Pavel Zăgănescu” Boldeşti 

Etapa I 
(subunităţi şi 
unităţi) până 

la  
20.04.2009 

În toate 
unităţile Asociaţiile „Club sportiv” 

5. 
Campionatul 

de  
TIR Etapa a II-a 

Finala 
 

05–
09.05.2009 

TÂRGU JIU 

– Serviciul Sport din Centrul 
Cultural al M.I.R.A. 
– Prefectura judeţului Gorj 
– Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Gorj 
– Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Gorj 
– Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă al 
Judeţului Gorj 
– Direcţia Judeţeană pentru 
Sport 
 

6. Crosul 
M.I.R.A. 16 mai 2009 

BUCUREŞTI 
şi 

reşedinţele 
de judeţ 

– pe plan central: Serviciul 
Sport din Centrul Cultural al 
M.I.R.A. şi U.S.M.I.R. 
– pe plan judeţean: 

structurile M.I.R.A.  

7. 
Cupa  

„1 Iunie” 
 

29 mai 2009 

BUCUREŞTI 
şi 

reşedinţele 
de judeţ 

– pe plan central: Serviciul 
Sport din Centrul Cultural al 
M.I.R.A. şi U.S.M.I.R. 
– pe plan judeţean: 

structurile M.I.R.A.  
 

Etapa I 
(subunităţi, 

unităţi) până 
la 

15.05.2009 

În toate 
unităţile Asociaţiile „Club sportiv” 8. 

Campionatul 
de  

ATLETISM şi 
CROS 

 

Etapa a II-a 
Finala 

 
03–06.06.2009

CRAIOVA 

– Serviciul Sport din Centrul 
Cultural al M.I.R.A. 
– Prefectura judeţului Dolj 
– Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Dolj 
– Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Dolj 
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Etapa a II-a 
Finala 

 
03–

06.06.2009 

CRAIOVA 

– Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă al 
Judeţului Dolj 

– Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie de Frontieră Dolj 

– Direcţia Judeţeană pentru 
Sport 

Etapa I 
(subunităţi şi 
unităţi) până 
la 04.05.2009 

Etapa a II-a 
(inspectoratele 

generale şi 
zone) 

22.05.2009 

În toate 
unităţile 

 
Asociaţiile „Club sportiv” 

9. 
Campionatul 

de  
TENIS 

Etapa a III-a 
Finala 

22-
27.06.2009 

SLOBOZIA 

– Serviciul Sport din Centrul 
Cultural al M.I.R.A. 
– Prefectura judeţului 

Ialomiţa 
– Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Ialomiţa 
– Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Ialomiţa 
– Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă al 
Judeţului Ialomiţa 

– Direcţia Judeţeană pentru 
Sport 

10. 

 
Campionatul 

de  
VOLEI 

 

Finala 
15–

20.06.2009 
ZALĂU 

– Serviciul Sport din Centrul 
Cultural al M.I.R.A. 
– Prefectura judeţului Sălaj 
– Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Sălaj 
– Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Sălaj 
– Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă al 
Judeţului Sălaj 
– Direcţia Judeţeană pentru 
Sport 

11. 
Campionatul 

de 
ÎNOT 

Etapa I 
(subunităţi şi 
unităţi) până 
la 15.06.2009 

În toate 
unităţile Asociaţiile „Club sportiv” 
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Etapa a II-a 
Finala 
08–

11.07.2009 
ORADEA 

– Serviciul Sport din Centrul 
Cultural al M.I.R.A. 

– Prefectura judeţului Bihor 
– Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Bihor 
– Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Bihor 
– Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă al Judeţului 
Bihor 

– Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie de Frontieră Bihor 

– Direcţia Judeţeană pentru 
Sport 

12. 

 
 

Campionatul 
de  

UNIFIGHT 

Finala 
08–

13.06.2009 
CONSTANŢA 

– Serviciul Sport din Centrul 
Cultural al M.I.R.A. 

– Prefectura judeţului 
Constanţa 

– Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Constanţa 

– Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Constanţa  

– Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă al 
Judeţului Constanţa 

– Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie de Frontieră 
Constanţa 

– Direcţia Judeţeană pentru 
Sport 

Etapa I 
(faza 

judeţeană şi 
pe municipiul 

Bucureşti) 
01-30.03.2009

BUCUREŞTI 
şi 

reşedinţele 
de judeţ 

Asociaţiile „Club sportiv” 13. 
Campionatul 

de 
FOTBAL 

Etapa a II-a 
(faza pe 

zone – inter-
judeţeană) 

02.04–
15.05.2009 

Localităţile 
se vor stabili 
de comun 
acord între 
cluburile 
sportive 
participante, 
cu acordul  
Serviciului 
Sport 

Asociaţia „Club sportiv“ 
stabilită în calitate de 

gazdă, în urma tragerii la 
sorţi 
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Etapa a III-a 
(faza 

semifinală 
pe zone) 

01-30.06.2009

Teren neutru 
Asociaţia „Club sportiv“ 

stabilită în calitate de gazdă, 
în urma tragerii la sorţi 

Etapa a IV-a 
Finala 

22-24.09.2009
BUCUREŞTI 

– Serviciul Sport din Centrul 
Cultural al M.I.R.A. 

– Direcţia Municipală pentru 
Sport Bucureşti 

Etapa I 
(I.G.P.R., 
I.G.J.R., 
I.G.P.F., 

D.G.P.M.B.) 
până la 

07.09.2009 

În toate 
unităţile Asociaţiile „Club sportiv” 

14. 

Campionatul 
de 

DRESAJ AL 
CÂINILOR DE 

SERVICIU Etapa a II-a 
Finala 

05-10.10. 2009
SIBIU 

– Serviciul Sport din Centrul 
Cultural al M.I.R.A. 
– Prefectura judeţului Sibiu 
– Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Sibiu 
– Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Sibiu 
– Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă al 
Judeţului Sibiu 

– Centrul Chinologic Sibiu 
Etapa I 

(unităţi şi 
subunităţi) 

până la  
25.09.2009 

În toate 
unităţile Asociaţiile „Club sportiv” 

15. 
Campionatul 

de 
KARATE-DO Etapa a II-a 

Finala 
21–

24.10.2009 
BOTOŞANI 

– Serviciul Sport din Centrul 
Cultural al M.I.R.A. 

– Prefectura judeţului 
Botoşani 

– Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Botoşani 

– Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Botoşani 

– Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă al 
Judeţului Botoşani 

– Inspectoratul Poliţiei de 
Frontieră Botoşani 

– Direcţia Judeţeană pentru 
Sport 
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Etapa I 
(unităţi şi 

subunităţi) 
până la 

26.10.2009 

În toate 
unităţile Asociaţiile „Club sportiv” 

16. 
Campionatul 

de 
ŞAH Etapa a II-a 

Finala 
08-14.11.2009

SOVATA 

– Serviciul Sport din Centrul 
Cultural al M.I.R.A. 

– Prefectura judeţului Mureş 
– Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Mureş 
– Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Mureş 
– Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă al 
Judeţului Mureş 

– Direcţia Judeţeană pentru 
Sport 

 
 

17. 

 
 
 

”Zilele 
Sportului în 

M.I.R.A.” 
 
 26-30.10.2009 BUCUREŞTI 

 

– Serviciul Sport din Centrul 
Cultural al M.I.R.A. şi 
U.S.M.I.R. 

– Instituţia Prefectului 
Bucureşti 

–Inspectoratul General al 
Poliţiei Române 

– Inspectoratul General al 
Jandarmeriei Române 

– Inspectoratul General al 
Poliţiei de Frontieră 

– Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă 

– Direcţia Generală de 
Poliţie a Municipiului 
Bucureşti 
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II. COMPETIŢII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI SPORTIVE 
ORGANIZATE ÎN UNITĂŢI 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea  
concursului 

Perioada 
de  

desfăşurare 
Locul 

desfăşurării Organizatori 

1. 
Campionatul 
Asociaţiilor  

Sportive 

 
În tot cursul 
anului (pe 
asociaţii şi 

cluburi sportive) 
 

În toate 
unităţile 

Comandanţii 
(şefii), cu sprijinul 
Asociaţiilor „Club 
sportiv” 

Etapa I 
(pe unităţi) 

 
Comandanţii 
(şefii), cu sprijinul 
Asociaţiilor „Club 
sportiv” 
 

2. 

Campionatele  
de oină ale  

Jandarmeriei şi 
Poliţiei  

de Frontieră Etapa a II-a 
Finala pe  

inspectoratele 
generale 

Conform  
Calendarelor 

sportive proprii 
– Inspectoratul 
General al 
Jandarmeriei 
Române; 
– Inspectoratul 
General al Poliţiei 
de Frontieră 

Etapa I 
(subunităţi şi 

unităţi) 

În toate 
unităţile 

Comandanţii de 
unităţi, cu sprijinul 
Asociaţiilor „Club 
sportiv” 

Etapa a II-a  
zonală   

– Inspectoratul 
General pentru 
Situaţii de Urgenţă 

3. 
Concursul  

profesional al 
pompierilor  

Etapa a III-a 
Finala  BUCUREŞTI  
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4. 

 
Cupa ,,Cel mai 
bun conductor 

de câini de 
serviciu “  

 

Conform Calendarului sportiv al 
Inspectoratului General al 
Jandarmeriei Române 

Inspectoratul 
General al 
Jandarmeriei 
Române 

5 

Competiţii la 
nivelul 

asociaţiilor şi 
cluburilor 

sportive (cupe, 
concursuri 

dedicate unor 
evenimente, 
participări la 

competiţii  
organizate pe 

plan local, 
judeţean şi 

naţional, alte 
întâlniri sportive) 

 
6. Acţiuni turistice 

Conform Calendarelor sportive 
proprii 

Comandanţii 
(şefii) unităţilor 
care iniţiază astfel 
de competiţii, cu 
sprijinul 
Asociaţiilor „Club 
sportiv”. 
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REGULAMENTUL 
CAMPIONATULUI DE SCHI  

I. SCOP 

Campionatul de schi urmăreşte stimularea personalului în 
practicarea sistematică a sporturilor de iarnă, ca mijloc eficient de 
fortificare a organismului, de ridicare a capacităţii de efort. 

Competiţia îşi propune să contribuie la formarea, consolidarea şi 
perfecţionarea deprinderilor de mişcare pe schiuri, în condiţii de concurs, 
la educarea curajului, îndemânării, dârzeniei şi rapidităţii în acţiune, 
precum şi la dezvoltarea calităţilor motrice necesare îndeplinirii misiunilor 
de serviciu. 

II. ORGANIZAREA CONCURSULUI 

Etapele pe subunităţi şi unităţi se organizează până la 20.01.2009; 
Etapa finală pe minister se organizează în perioada 10–

13.02.2009, în oraşul Cavnic, judeţul Maramureş, de către Serviciul 
Sport, Prefectura judeţului Maramureş, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Maramureş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Maramureş, 
Inspectoratul de Poliţie de Frontieră Judeţean Maramureş în colaborare 
cu Federaţia Română de Schi şi Direcţia Judeţeană pentru Sport. 

Concursul se organizează pentru categoria personal salariat, astfel: 

Bărbaţi: 
a) Grupa I, până la 35 ani; 
b) Grupa a II-a, peste 35 ani. 
Femei: o concurentă la probele alpine. 
La etapa finală, o echipă este formată din şase concurenţi:  
– 2 concurenţi la probele alpine şi un concurent la fond, până la 35 

de ani;. 
– un concurent la probele alpine şi un concurent la fond, peste 35 de ani; 
– o concurentă la probele alpine. 
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La etapa finală, Aparatul Central al Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative şi Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” 
participă cu câte o singură echipă, I.G.P.R. participă la grupa până la 35 
de ani cu 20 de concurenţi la probele alpine şi 10 la probele de fond, la 
grupa peste 35 ani cu 10 concurenţi la probele alpine şi cu 10 la probele 
de fond, iar la categoria femei cu 10 concurente; I.G.J.R. participă la 
grupa până la 35 de ani cu 10 concurenţi la probele alpine şi cu 5 
concurenţi la probele de fond, la grupa peste 35 de ani 5 concurenţi la 
probele alpine şi 5 concurenţi la probele de fond, la categoria femei cu 5 
concurente, I.G.S.U. participă la grupa până la 35 de ani cu 10 concurenţi 
la probele alpine şi 5 concurenţi la probele de fond, la grupa peste 35 de 
ani 5 cu concurenţi la probele alpine şi 5 concurenţi la probele de fond, la 
categoria femei cu 5 concurente, I.G.P.F. participă la grupa până la 35 de 
ani cu 10 concurenţi la probele alpine şi 5 concurenţi la probele de fond, 
la grupa peste 35 de ani cu 5 concurenţi la probele alpine şi 5 concurenţi 
la probele de fond, la categoria femei cu 5 concurente. 

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 
 

La categoria bărbaţi, întrecerile se desfăşoară pentru ambele grupe 
de vârstă, la următoarele probe: slalom, slalom uriaş şi fond (5 km). 

La categoria femei, întrecerile se desfăşoară la slalom şi slalom 
uriaş. 

În probele alpine se va concura conform prevederilor Regulamentului 
Federaţiei Române de Schi. Concurentul care a abandonat primeşte 
punctajul pentru ultimul loc, plus 2 puncte, iar cel descalificat – ultimul loc, 
plus 1 punct. 

Concurenţii care nu se prezintă la start nu punctează pentru echipă. 
Pentru etapa finală pe minister, la probele de slalom şi slalom uriaş, 

lungimea traseului nu va fi mai mare de 300 m pentru femei, respectiv, 
600 m pentru bărbaţi. 

IV. CLASAMENTE 

Pentru fiecare probă şi categorie de concurenţi se întocmesc 
clasamente individuale. 
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Clasamentul general, pe echipe, se întocmeşte prin totalizarea 
locurilor din clasamentul individual. Echipa cu cel mai mic număr de 
puncte va fi declarată câştigătoare. 

La întocmirea clasamentului general pe echipe se au în vedere cei 5 
concurenţi înscrişi la ambele grupe de vârstă la probele alpine şi fond, la 
categoria bărbaţi, precum şi concurenta de la probele alpine. 

În caz de egalitate, în clasamentul general câştigă echipa care are 
cele mai multe locuri I, II şi III, iar dacă egalitatea persistă, câştigă echipa 
cu o clasare mai bună în proba de fond. 

V. PREMII 

La etapa finală pe minister se acordă următoarele premii: 
– individual: primii trei sportivi clasaţi la individual, la fiecare probă, 

primesc medalii, diplome şi sume de bani, iar sportivii clasaţi pe locurile 
IV–VI, diplome; 

– pe echipe: primele trei echipe primesc cupe şi diplome, iar 
echipele clasate pe locurile IV–VI, diplome. 

 
*Campionatul de Schi se va desfăşura doar în situaţia în care 

condiţiile meteo sunt favorabile desfăşurării acestei discipline. 
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REGULAMENTUL CAMPIONATULUI  
DE TENIS DE MASĂ 

I. SCOP 

Campionatul de tenis de masă urmăreşte dezvoltarea fizică 
armonioasă a personalului, menţinerea şi întreţinerea sănătăţii, 
petrecerea în mod plăcut şi util a timpului liber. 

II. ORGANIZARE 

Campionatul de tenis de masă se organizează la categoria personal 
salariat bărbaţi, pe trei categorii, astfel: 35 ani, 36–45 ani, peste 45 ani. 

Etapa I (pe subunităţi şi unităţi) se organizează până la 26.01.2009. 
Etapa a II-a pe inspectoratele generale, se organizează până la 

16.02.2009. Modul de organizare a acestei etape, locul de desfăşurare, 
precum şi numărul de participanţi se stabilesc prin regulamente proprii de 
concurs. 

Etapa a III-a (finala) se organizează de către Serviciul Sport, 
Prefectura judeţului Bistriţa-Năsăud, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Bistriţa-Năsăud, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud 
şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Bistriţa-Năsăud, 
în colaborare cu Federaţia Română de Tenis de Masă şi Direcţia 
Judeţeană pentru Sport, în perioada 02–-07.03.2009, în municipiul 
Bistriţa-Năsăud. 

La etapa finală pe Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative, în urma desfăşurării etapei a II-a, de la Inspectoratul 
General al Poliţiei Române participă 22 concurenţi (8 până la 35 de 
ani, 8 la grupa 36–45 ani şi 6 peste 45 de ani), de la Inspectoratul 
General al Jandarmeriei Române – 11 (4 + 4 + 3), de la Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă – 11 (4 + 4 + 3), de la 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră – 11 (4+4 + 3),  din 
Aparatul Central al M.I.R.A. – 5 (2 + 1 + 2), de la Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza“ – 5 (2 + 1 + 2). 
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În plus, următorii 6 concurenţi clasaţi pe locurile I–II la fiecare 
categorie de vârstă, în etapa finală a campionatului de tenis de masă 
ediţia 2009, se vor califica direct, fără a mai participa la faza pe zone, 
astfel: 

• Până la 35 ani 
– Rus Traian – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj 
– Fărcaş Dan – I.G.S.U. 

 
 

• 36 – 45 ani 
– Dumitrescu Benoni – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu 
– Moraru Ionel Gicu – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 

Mehedinţi 
 
 

• Peste 45 ani 
– Baciu Sorin – Aparat Central 
– Andreicuţ Viorel – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bistriţa-
Năsăud 

III. DESFĂŞURARE 

Participanţii la etapa finală vor fi repartizaţi prin tragere la sorţi în 
grupe preliminare, cu capi de serie. Aceştia se vor stabili în urma 
rezultatelor obţinute în anii 2006, 2007 şi 2008. 

În urma desfăşurării jocurilor din cadrul grupelor preliminare, în 
funcţie de locul ocupat, concurenţii se califică în turneele finale pentru 
stabilirea locurilor din clasament. 

Jocurile din grupe, în cadrul etapei finale pe Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative, se vor desfăşura în sistem turneu (fiecare cu 
fiecare). Partidele se vor desfăşura după sistemul două seturi câştigate 
din trei. 

Nu sunt restricţii cu privire la utilizarea materialelor de concurs. 

IV. CLASAMENT 

La finală se va întocmi un clasament individual, pe categorii de 
participanţi, în baza rezultatelor obţinute de către fiecare concurent. 
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În caz de egalitate la puncte, departajarea se va face prin victorie 
directă, setaveraj şi punctaveraj. 

V. PREMII 

Participanţilor clasaţi pe locurile 1; 2 şi 3, pe categorii, li se vor 
acorda medalii, diplome şi premii în obiecte sau bani, iar celor care ocupă 
locurile IV–VI, diplome. 

 26



 

 

 
 
 
 

 

REGULAMENTUL  
CAMPIONATULUI DE JUDO 

 

I. SCOP 

Competiţia îşi propune angrenarea unui număr cât mai mare de 
lucrători şi cadre (femei şi bărbaţi), la practicarea exerciţiilor fizice şi 
sportului cu caracter aplicativ. 

De asemenea, urmăreşte însuşirea unui minimum de cunoştinţe 
tehnico-tactice din judo, care să contribuie la consolidarea şi 
perfecţionarea elementelor de autoapărare necesare îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor şi misiunilor de serviciu. 

II. ORGANIZARE 

Etapele pe subunităţi şi unităţi se organizează până la 25.02.2009. 
Etapa finală se organizează de către Serviciul Sport, Prefectura 

judeţului Satu Mare, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă al Judeţului Satu Mare şi Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie de Frontieră Satu Mare, în colaborare cu Federaţia Română de 
Judo şi Direcţia Judeţeană pentru Sport, în perioada 25–28.03.2009, în 
municipiul Satu Mare. 

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

La etapa pe subunităţi şi unităţi, participarea este de masă. 
La etapa finală pe minister, pentru personalul salariat, o echipă este 

formată din şase concurenţi sub 35 ani, câte unul la fiecare categorie de 
greutate. Fiecare inspectorat îşi stabileşte numărul de echipe. 
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Inspectoratul General al Poliţiei Române participă la categoria 
până în 35 de ani cu câte 36 concurenţi, la categoria 36–45 de ani cu 
câte 30 concurenţi, la categoria peste 45 de ani cu câte 20 de concurenţi 
şi la categoria femei cu câte 12 concurente 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă participă la 
categoria până în 35 de ani cu câte 18 concurenţi, la categoria 36–45 
de ani cu câte 15 concurenţi, la categoria peste 45 de ani cu câte 10 
concurenţi şi la categoria femei cu câte 6 concurente, Inspectoratul 
General al Jandarmeriei Române participă la categoria până în 35 
de ani cu câte 18 concurenţi, la categoria 36–45 de ani cu câte 15 
concurenţi, la categoria peste 45 de ani cu câte 10 de concurenţi şi la 
categoria femei cu câte 6 concurente, Inspectoratul General al 
Poliţiei de Frontieră participă la categoria până în 35 de ani cu câte 
18 concurenţi, la categoria 36-45 de ani cu câte 15 concurenţi, la 
categoria peste 45 de ani cu câte 10 de concurenţi şi la categoria 
femei cu câte 6 concurente şi Academia de Poliţie, Aparatul 
Central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 
prefecturile participă la categoria până în 35 de ani cu câte 6 
concurenţi, la categoria 36–45 de ani cu câte 5 concurenţi, la 
categoria peste 45 de ani cu câte 5 de concurenţi, iar la categoria 
femei cu câte 5 concurente. 

IV. DESFĂŞURARE 
 

Toate etapele concursului se organizează individual, în sistem 
eliminatoriu, cu recalificări, pe categorii de greutate, astfel: 

Personal salariat: 
– Grupa I, până la 35 ani: 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, 100 kg, + 100 kg; 

– Grupa a II-a, între 36–45 ani: 73 kg, 81 kg, 90 kg, 100 kg şi + 100 kg; 

– Grupa a III-a, între 46–55 ani: 73 kg, 81 kg, 90 kg, 100 kg şi + 100 kg; 

– Grupa a IV-a (femei): până la 60 kg şi peste 60 kg; 
Spaţiul de luptă este cel prevăzut de Regulamentul Federaţiei 

Române de Judo. 
Timp efectiv de luptă: 4 minute pentru grupa I, câte 3 minute pentru 

grupele II şi III (bărbaţi) şi 3 minute pentru grupa a IV-a (femei). 
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V. CLASAMENTE 

Clasamentele individuale se întocmesc pe fiecare grupă de vârstă şi 
categorie de greutate. 

Clasamentul pe echipe se întocmeşte numai prin adiţionarea 
punctajului acordat la fiecare categorie de greutate al grupei până la 35 
de ani, după cum urmează: 

 
● locul I – 7 puncte; locul II – 5 puncte; locurile III – 3 puncte; locurile 

V – 1 punct. 
În caz de egalitate se vor lua în calcul, pentru departajare, locurile 1; 

2 şi 3. Dacă egalitatea persistă, se iau în calcul numărul victoriilor 
obţinute de sportivii clasaţi pe primul loc, iar în ultimă instanţă, prin 
punctaj tehnic cumulat (iponaveraj). 

 
VI. PREMII 

 
La etapa finală pe Ministerul Internelor şi Reformei Administrative se 

acordă următoarele premii: 
● individual: primilor 3 clasaţi la fiecare categorie de participanţi şi 

categorie de greutate – medalii, premii în bani şi diplome, iar locurilor V, 
diplome. 

● echipe: primelor 3 clasate la fiecare categorie de concurenţi – cupe 
şi diplome, iar locurilor IV–VI, diplome. 
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REGULAMENTUL CAMPIONATULUI  
INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

DIN M.I.R.A. 

I. SCOP 

Scopul competiţiei este angrenarea unui număr sporit de elevi şi 
studenţi, la practicarea sistematică a exerciţiilor fizice şi sportului, ca 
mijloc de bază pentru menţinerea şi întărirea sănătăţii, pentru creşterea 
rezistenţei generale la efort. 

II. PARTICIPANŢI 

La acest campionat vor participa loturile Academiei de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza”, Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, 
Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca,  Şcolii de 
Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, Şcolii 
Militare de Subofiţeri Jandarmi „Alexandru Grigore Ghica” Drăgăşani, Şcolii 
Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, Şcolii de Subofiţeri Pompieri şi 
Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, Liceului ”Constantin 
Brâncoveanu”  Ploieşti şi Liceului „Neagoe Basarab” Buzău. 

Şefii de loturi vor prezenta avizul medical individual pentru toţi 
componenţii loturilor, la şedinţa tehnică. 

III. ORGANIZARE 

Campionatul se organizează de către Serviciul Sport, împreună cu 
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”, Câmpina, Centrul de 
Pregătire în Comunicaţii, Informatică şi Logistică – Câmpina şi Şcoala de 
Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, în luna 
aprilie, data fiind anunţată ulterior, în cadrul Şcolii de la Boldeşti. 

 
IV. DESFĂŞURARE 

Campionatul include următoarele discipline sportive: 
• Fotbal-tenis (o echipă este formată din 2 sportivi băieţi); 
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• Atletism:  
Probe: 100 m masculin, 60 m feminin, 1500 m 
masculin, 800 m feminin, săritura în lungime (masculin 
+ feminin) şi aruncarea mingiei de oină, (1 sportiv de 
probă). 

•  Judo: masculin, la următoarele categorii de greutate: 60 kg, 
66 kg, 73 kg, 83 kg, 90 kg şi peste 90 kg (un sportiv pentru 
fiecare categorie); 

                feminin – open (două fete); 
• Tenis de masă: (2 sportivi băieţi); 
• Cros: 2.000 m feminin şi 6.000 m masculin – 4 sportivi 

(2 băieţi + 2 fete); 
• Tir: 4 sportivi (2 băieţi + 2 fete). 
 
 

FOTBAL-TENIS 
 

Sistemul de joc: În etapa I, echipele vor fi împărţite în două grupe, 
prin tragere la sorţi (fiecare cu fiecare). 

În cea de-a II-a etapă, echipele vor disputa meciurile, astfel:  
– echipele clasate pe locurile 1 în fiecare grupă vor disputa finala 

mare (locurile 1 şi 2); 
– echipele clasate pe locurile 2 în fiecare grupă vor disputa finala 

mică (locurile 3 şi 4); 
– echipele clasate pe locurile 3 în fiecare grupă vor disputa locurile 

5 şi 6; 
– echipele clasate pe locurile 4 în fiecare grupă vor disputa locurile 

7 şi 8; 
Regulament de joc:  

• echipele vor fi formate din 2 sportivi; 
• sistem de joc: 2 seturi din trei; 
• meciurile se vor disputa după sistemul: două seturi câştigate din 

trei, fiecare set fiind câştigat de echipa care ajunge prima la 15 
puncte. În caz de egalitate la 15, se va continua meciul până la o 
diferenţă de două puncte.  
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Clasament: 
Se întocmeşte un clasament final, în baza rezultatelor obţinute de 

către fiecare echipă. 

Premii: 
Primele trei echipe vor primi cupe, medalii şi diplome, iar cele situate 

pe locurile IV-VI, diplome. 
Pentru stabilirea clasamentului în grupe se va ţine cont, în ordine, de 

numărul de puncte acumulate (2 puncte pentru victorie), victoria directă, 
setaveraj şi punctaveraj. 
 
 
ATLETISM 

 
Probele: 

Masculin: 100 m, 1.500 m, săritura în lungime şi aruncarea mingii de 
oină. 

 

Feminin: 60 m, 800 m şi săritura în lungime. 

La această disciplină sportivă, fiecare instituţie de învăţământ 
prezintă câte un concurent pentru fiecare probă. 

 
Clasament: 

Clasamentul se întocmeşte la individual, pentru fiecare probă şi 
categorii de concurenţi.  

 
Clasamentul pe echipe se întocmeşte în raport cu cel stabilit pe 

probe luându-se în calcul numai rezultatele de la categoria masculin, 
punctajul acordându-se în funcţie de locul ocupat. Cel mai mic punctaj 
are valoarea cea mai mare. 

În caz de egalitate, câştigă echipa cu cele mai multe locuri 1, 2 şi 3, 
iar dacă egalitatea persistă, cea care are o clasare mai bună în probele 
de 1.500 m masculin. 

 
Premii: 

Se vor acorda următoarele premii: 
● individual: primii 3 clasaţi la fiecare probă şi categorie de concurs 

vor primi medalii şi diplome, iar cei clasaţi pe locurile IV– VI, diplome; 
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● pe echipe: primele trei clasate pe categorii de concurenţi vor primi 
cupe şi diplome, iar cele clasate pe locurile IV–VI, diplome. 

 
 

JUDO 

Condiţii de participare: 
Loturile sunt formate din 8 sportivi: 6 băieţi, câte unul pentru fiecare 

categorie de greutate şi 2 concurente (open). 

Concurenţii vor purta, pe timpul competiţiei, obligatoriu, echipament 
adecvat acestei discipline sportive (kimono). 
 
Regulament de desfăşurare: 

• masculin, la următoarele categorii de greutate: 60 kg, 66 kg, 
73 kg, 83 kg, 90 kg şi peste 90 kg; 

• feminin – open. 
 

Concursul se organizează individual, în sistem eliminatoriu, cu 
recalificări, pe categorii de greutate. 

La această disciplină sportivă, la masculin, fiecare unitate prezintă 
maxim şase concurenţi, câte unul la fiecare categorie de greutate, care 
vor puncta şi pentru clasamentul general pe echipe.  

În cadrul şedinţei tehnice, conducătorul lotului trebuie să prezinte un 
formular cu numele şi categoria de greutate a celor şase luptători care 
formează echipa. 

 

Timp efectiv de luptă: 4 minute (masculin) şi 3 minute (feminin). 
 
Spaţiul de luptă este cel prevăzut de Regulamentul Federaţiei Române 

de Judo. 

Clasament: 
Clasamentele individuale se întocmesc pentru fiecare categorie de 

greutate, atât la masculin cât şi la feminin. 
 

Clasamentul pe echipe se întocmeşte numai prin adiţionarea 
punctajului acordat la fiecare categorie de greutate, după cum urmează: 

● locul I – 7 puncte; locul II – 5 puncte; locurile III – 3 puncte; locurile V – 
1 punct. 
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În caz de egalitate, se vor lua în calcul, pentru departajare, locurile 1, 2 
şi 3. Dacă egalitatea persistă, se iau în calcul numărul victoriilor obţinute de 
sportivii clasaţi pe primul loc, iar în ultimă instanţă, prin punctaj tehnic 
cumulat (iponaveraj). 

La întocmirea clasamentului final pe echipe se iau în calcul unităţile 
care participă cu minimum trei concurenţi la individual. 

Premii: 
Se acordă medalii şi diplome ocupanţilor locurilor I, II şi III clasaţi 

la fiecare categorie de greutate (masculin), cât şi la concursul open 
(feminin), iar celor situaţi pe locurile V, diplome.  

 
În clasamentul pe echipe, primele trei clasate primesc cupe  şi  

diplome,  iar echipele clasate pe locurile IV–VI, diplome. 
 
 
TENIS DE MASĂ 
 
Sistemul de joc:  

La această disciplină, fiecare unitate de învăţământ poate să înscrie 
maximum 2 concurenţi (băieţi), aceştia fiind repartizaţi prin tragere la 
sorţi, în patru grupe. 

Jocurile din grupe  se vor desfăşura sistem turneu (fiecare cu 
fiecare). Câştigătorii vor intra în grupă pentru locurile 1–4, ocupanţii 
locurilor 2 pentru 5–8 ş.a.m.d. 

Nu sunt restricţii cu privire la utilizarea materialelor de concurs. 

Regulament de joc:  
• câte 2 jucători pentru fiecare instituţie de învăţământ; 
• meciurile se vor disputa după sistemul: două seturi câştigate din 

trei, fiecare set fiind câştigat de cel care ajunge primul la 11 
puncte. În caz de egalitate la 11, se va continua meciul până la o 
diferenţă de două puncte. 
 

Clasament: 
Se întocmeşte un clasament individual, în baza rezultatelor obţinute 

de către fiecare concurent. 
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În caz de egalitate la puncte, departajarea se va face prin victorie 
directă, setaveraj şi punctaveraj. 

 
Premii: 

Participanţilor clasaţi pe locurile 1, 2 şi 3 pe categorii, li se vor 
acorda medalii, diplome, iar celor care ocupă locurile IV–VI, diplome. 
 
 

CROS 

Condiţii de participare: 
La această disciplină, fiecare instituţie de învăţământ participă cu 

câte doi concurenţi  şi două concurente. 

Regulament:  
• Distanţa de alergare: 2.000 m fete şi 6.000 m băieţi; 
• Se va putea alerga pe stadion sau în afara acestuia; 

Clasament: 
Clasamentul se întocmeşte individual, pe fiecare categorie de 

concurenţi. 
 
Premii: 

Se vor acorda primilor 3 clasaţi la fiecare categorie de concurs 
medalii şi diplome, iar celor clasaţi pe locurile IV– VI, diplome. 

 
 
 
TIR 

I. SCOP 

Proba de tir urmăreşte ca, în procesul de pregătire a studenţilor şi 
elevilor, instrucţia tragerii să constituie o disciplină de bază, care să 
vizeze formarea şi perfecţionarea deprinderilor necesare îndeplinirii în 
bune condiţii a şedinţelor de tragere, formarea calităţilor morale şi de 
luptă, pentru îndeplinirea, cu randament sporit, a sarcinilor şi misiunilor 
încredinţate. 
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II. ORGANIZARE 

La etapa pe subunităţi şi unităţi, armamentul şi muniţia vor fi puse 
la dispoziţia concurenţilor de către unităţile respective. 

 

La etapa finală, armamentul şi muniţia, pentru toţi concurenţii, vor fi 
asigurate de către organizatori, participanţii neavând dreptul să deţină 
sau să folosească armamentul şi muniţia proprie. Toţi concurenţii vor 
utiliza pistolul Carpaţi (calibru 7,65 mm). 

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

La întrecerile pe unităţi participarea este de masă, organizându-se 
concursuri cu pistolul Carpaţi (calibru 7,65 mm), în cadrul şedinţelor de 
tragere. 

Şefii şi comandanţii vor controla modul în care se desfăşoară etapele 
pe unităţi. 
În vederea pregătirii corespunzătoare a echipelor reprezentative, 

unităţile vor asigura armamentul şi muniţia necesare pentru 
antrenamente. 

La etapa finală fiecare instituţie de învăţământ va prezenta 2 echipe 
alcătuite din câte doi concurenţi (o echipă băieţi şi o echipă fete). 

IV. CONDIŢII TEHNICE 

Concursul se organizează astfel: 
 
MANŞA I 

a) Proba pistol (masculin şi feminin): 
● armamentul folosit: pistol model 1974, calibru 7,65 mm; 
● poziţia de tragere: – în picioare (D1). Din această poziţie se va 

trage cu o singură mână; 
– culcat (D2). 

● muniţia alocată:  – 7 cartuşe pentru reglaj (3D1+ 4D2); 
              – 10 cartuşe pentru efect (5D1 + 5D2). 

● distanţa de tragere: – 25 m pentru D1; 
      – 20 m pentru D2. 
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● timp de tragere: pentru reglaj: – 3 minute pentru D1; 
                                               – 2 minute pentru D2. 

             pentru efect:  – 3 minute pentru D1; 
          – 2 minute pentru D2. 

● obiectiv: ţinta sport cu cercuri. 
 
 
MANŞA a II-a 

 

Proba pistol pentru (bărbaţi şi femei): 
● armamentul folosit: – pistol model 1974, calibru 7,65 mm. 
● poziţia de tragere: – în picioare (D1). Din această poziţie se va 

trage cu o singură mână; 
                                – în genunchi (D2). 
● muniţia alocată: – 7 cartuşe pentru reglaj (3D1+ 4D3); 

             – 10 cartuşe pentru efect (5D1 + 5D2). 
● distanţa de tragere: – 25 m pentru D1; 
          – 20 m pentru D2. 
● timp de tragere: pentru reglaj: – 3 minute pentru D1; 

             – 2 minute pentru D2. 
          pentru efect:  – 3 minute pentru D1; 

          – 2 minute pentru D2. 
● obiectiv: ţinta cap nr. 5b. (fiecare lovitură va fi punctată cu 10 

puncte, fiind considerate lovituri valabile numai cele care au atins silueta 
umbrită). 

 
 

Modul de executare a şedinţei de tragere:  
● La comanda „SERIA…….PE ALINIAMENTUL DE TRAGERE”, 

trăgătorii se plasează pe aliniamentul ordonat. 
● Trăgătorii primesc muniţia pe aliniamentul de tragere şi, la comanda 

„PENTRU LUPTĂ ÎN PICIOARE, ÎNCĂRCAŢI! aceasta va fi introdusă în 
cele 2 încărcătoare, după care un încărcător se va pune în port-încărcător. 

● La comanda „ASUPRA ŢINTEI, FOC!”, trăgătorii se plasează pe 
aliniamentul de tragere D1 şi execută tragerea timp de 3 minute de la data 
pornirii cronometrului. După expirarea timpului, se dă comanda încetării 
tragerii şi se prezintă arma la control, apoi se scoate încărcătorul şi se 
introduce în portîncărcător, după care trăgătorul primeşte comanda de 
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deplasare spre următorul aliniament de tragere (D2). În timp de 2 minute 
trăgătorul trebuie să procedeze şi să acţioneze la fel ca la D1.  

● La comanda „ÎNCETAŢI – DESCĂRCAŢI!, se execută operaţiunile 
pentru controlul armamentului. 

Concurentul care execută foc după comanda „ÎNCETAŢI”, este 
descalificat, în conformitate cu ORDINUL MINISTRULUI DE INTERNE 
Nr.1020 /1999 pentru aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND 
ORGANIZAREA, PREGĂTIREA ŞI EXECUTAREA ŞEDINŢELOR 
INDIVIDUALE DE TRAGERE. 
 
NOTĂ: 
          Vizualizarea ţintelor de către concurenţi se va face numai după manşa de 
reglaj. 

V. CLASAMENTE 

Clasamentul individual, pe probe, se întocmeşte în raport cu 
numărul total de puncte realizat de fiecare concurent în ambele manşe, 
atât la masculin cât şi la feminin. 

Câştigător este declarat concurentul care întruneşte cel mai mare număr 
de puncte. 

În caz de egalitate între doi sau mai mulţi concurenţi, se ia în 
consideraţie numărul decarilor, iar dacă egalitatea persistă, nouarii (şi 
aşa mai departe). Dacă în acest fel nu se realizează departajarea, se ia 
în calcul manşa I, iar apoi cea mai bună grupare şi punctaj. 

 
Clasamentul pe echipe se întocmeşte prin cumularea punctajului 

realizat de cei doi concurenţi ai echipei masculine. 

VI. PREMII 

La etapa finală pe minister se vor acorda premii, astfel: 
 
● individual: primii trei clasaţi la fiecare categorie de concurenţi 

primesc medalii şi diplome, iar concurenţii de pe locurile IV–VI, diplome; 
 
● pe echipe: primele trei clasate pe categorii de concurenţi vor primi 

cupe şi diplome, iar cele clasate pe locurile IV–VI,  diplome. 
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CLASAMENTUL GENERAL PE  ECHIPE 

 
Pentru întocmirea clasamentului general pe loturi, sunt luate în calcul 

rezultatele obţinute de echipe masculin la următoarele disciplinele 
sportive: FOTBAL-TENIS; ATLETISM; JUDO; TENIS DE MASĂ; TIR.  

Clasamentul general se întocmeşte în raport cu cel stabilit pe probe, 
punctajul acordându-se în funcţie de locul ocupat.  

În caz de egalitate, câştigă echipa cu cele mai multe locuri 1, 2 şi 3, 
iar dacă egalitatea persistă, cea care are o clasare mai bună în probele 
de 6.000 m masculin şi 2.000 m feminin. 
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REGULAMENTUL 
CAMPIONATULUI DE TIR 

I. SCOP 

Campionatul de tir urmăreşte ca, în procesul de pregătire a 
personalului, instrucţia tragerii să constituie o disciplină de bază, care să 
vizeze formarea şi perfecţionarea deprinderilor necesare îndeplinirii în 
bune condiţii a şedinţelor de tragere, formarea calităţilor morale şi de 
luptă, pentru îndeplinirea, cu randament sporit, a sarcinilor şi misiunilor 
încredinţate. 

II. ORGANIZARE 

Etapa pe subunităţi şi unităţi se organizează până la 20.04.2009. 
Etapa finală pe minister se organizează de către Serviciul Sport, 

Prefectura judeţului Gorj, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj şi Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă al Judeţului Gorj, în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru 
Sport, în perioada 05–09.05.2009, în municipiul Târgu-Jiu. 

La etapa pe subunităţi şi unităţi, armamentul şi muniţia vor fi puse 
la dispoziţia concurenţilor de către unităţile respective. 

La etapa finală, muniţia pentru toţi concurenţii va fi asigurată de 
către organizatori, participanţii neavând dreptul să deţină sau să 
folosească muniţia proprie. Pentru proba de pistol, toţi concurenţii vor 
utiliza armamentul propriu din dotare (calibru 7,65 mm). 

Armamentul pentru concurs va fi transportat şi asigurat în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, numai în lădiţe 
special confecţionate, prin grija comandanţilor şi a conducătorilor 
de echipă desemnaţi, fiind apoi depus, obligatoriu, în locurile 
special desemnate de organizatori. 
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III. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

La întrecerile pe subunităţi şi unităţi, participarea este de masă, 
organizându-se concursuri cu armamentul din dotare, în cadrul şedinţelor 
de tragere. 

La etapa finală pe minister, fiecare structură îşi va stabili numărul de 
echipe pentru clasamentul general. O echipă este alcătuită din câte doi 
bărbaţi şi două femei (proba pistol). 

Structurile care nu prezintă echipe complete nu intră în calcul la 
întocmirea clasamentului general. 

La etapa finală, prefecturile şi inspectoratele de poliţie judeţene vor 
participa cu câte o echipă. 

Aparatul Central al M.I.R.A., şi Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza” pot participa cu maximum trei echipe. 

Inspectoratul General al Poliţiei Române poate participa cu 40 
bărbaţi şi 40 femei. 

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General al Poliţiei de 
Frontieră se pot înscrie cu câte 20 bărbaţi şi 20 femei. 

 
Şefii şi comandanţii vor controla modul în care se desfăşoară 

etapele pe unităţi. 
În vederea pregătirii corespunzătoare a echipelor reprezentative, 

unităţile vor asigura armamentul şi muniţia pentru antrenamente. 

IV. CONDIŢII TEHNICE 

Concursul se organizează în toate etapele, la următoarele probe: 
 

MANŞA 1 
 

a) Proba pistol (bărbaţi şi femei): 
● armamentul folosit: pistol model 1974, calibru 7,65 mm; 
● poziţia de tragere:  – în picioare (D1). Din această poziţie se va 

trage cu o singură mână; 
– culcat (D2). 

● muniţia alocată:  – 7 cartuşe pentru reglaj (3D1+ 4D2); 
             – 10 cartuşe pentru efect (5D1 + 5D2). 
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● distanţa de tragere:  – 20 m pentru D1; 
  – 15 m pentru D2. 

● timp de tragere: pentru reglaj:– 3 minute pentru D1; 
                                               – 2 minute pentru D2. 

              pentru efect:  – 3 minute pentru D1; 
      – 2 minute pentru D2. 

● obiectiv: ţinta sport cu cercuri. 
 
MANŞA 2 

 

Proba pistol pentru (bărbaţi şi femei): 
● armamentul folosit:  – pistol model 1974, calibru 7,65 mm. 
● poziţia de tragere:   – în picioare (D1). Din această poziţie se va 

trage cu o singură mână; 
                                     – în genunchi (D2). 
● muniţia alocată:  – 7 cartuşe pentru reglaj (3D1+ 4D3); 

             – 10 cartuşe pentru efect (5D1 + 5D2). 
● distanţa de tragere:  – 20 m pentru D1; 
      – 15 m pentru D2. 
● timp de tragere: pentru reglaj:– 3 minute pentru D1; 

      – 2 minute pentru D2. 
           pentru efect:  – 3 minute pentru D1; 

      – 2 minute pentru D2. 
● obiectiv: ţinta cap nr. 5b. (fiecare lovitură va fi punctată cu 10 

puncte, fiind considerate lovituri valabile numai cele care au atins silueta 
umbrită). 

 
Modul de executare a şedinţei de tragere:  

● La comanda: „SERIA…….PE ALINIAMENTUL DE TRAGERE!”, 
trăgătorii se plasează pe aliniamentul ordonat. 

● Trăgătorii primesc muniţia pe aliniamentul de tragere, şi la 
comanda „PENTRU LUPTĂ ÎN PICIOARE, ÎNCĂRCAŢI !” aceasta va fi 
introdusă în cele 2 încărcătoare, după care un încărcător se va pune în 
portîncărcător. 

● La comanda: „ASUPRA ŢINTEI, FOC!”, trăgătorii se plasează pe 
aliniamentul de tragere D1 şi execută tragerea timp de 3 minute de la 
data pornirii cronometrului. După expirarea timpului se dă comanda 
încetării tragerii, se scoate încărcătorul, se prezintă arma la control, apoi 
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se introduce în portîncărcător, după care trăgătorul primeşte comanda de 
deplasare spre următorul aliniament de tragere (D2). În intervalul de 2 
minute trăgătorul trebuie să procedeze şi să acţioneze la fel ca la D1.  

La comanda: „ÎNCETAŢI, DESCĂRCAŢI!”, se execută operaţiunile 
pentru controlul armamentului. 

Concurentul care execută foc după comanda „ÎNCETAŢI”, este 
descalificat, în conformitate cu Ordinul ministrului de interne nr. 1020 
/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, pregătirea şi 
executarea şedinţelor individuale de tragere. 
 
NOTĂ: 

Vizualizarea ţintelor de către concurenţi se va face numai după manşa 
de reglaj. 

 

V. CLASAMENTE 

Clasamentul individual, pe probe, se întocmeşte în raport cu 
numărul total de puncte realizat de fiecare concurent în ambele manşe. 

Câştigător este declarat concurentul care întruneşte cel mai mare 
număr de puncte. 

În caz de egalitate între doi sau mai mulţi concurenţi se ia în 
consideraţie numărul decarilor, iar dacă egalitatea persistă, nouarii (şi 
aşa mai departe). Dacă în acest fel nu se realizează departajarea se ia în 
calcul manşa I, iar apoi cea mai bună grupare şi punctaj. 

Clasamentul individual se realizează separat pentru următoarele 
categorii:  

 bărbaţi; 
 femei. 

Clasamentul pe echipe se întocmeşte prin cumularea punctajului 
realizat de cei patru componenţi ai echipei (doi bărbaţi şi două femei). 

VI. PREMII 
La etapa finală pe minister se vor acorda premii, astfel: 
● individual: primii trei clasaţi la fiecare categorie de concurenţi 

primesc medalii, premii în bani şi diplome, iar concurenţii de pe locurile 
IV–VI, diplome; 

● pe echipe: primele trei clasate pe categorii de concurenţi vor primi 
cupe şi diplome, iar cele clasate pe locurile IV–VI, diplome. 
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REGULAMENTUL 
CROSULUI M.I.R.A.  

 
I. SCOP 

 
Atragerea unui număr cât mai mare de efective din unităţile 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în practicarea 
sistematică a exerciţiilor fizice şi sportului, în vederea menţinerii şi întăririi 
sănătăţii, dezvoltării calităţilor fizice şi morale, precum şi în folosirea 
timpului liber în mod plăcut şi util. 

 

 
II. ORGANIZARE 

 
Această activitate sportivă de masă se va organiza şi desfăşura în 

ziua de 16.05.2009, în Bucureşti, în toate reşedinţele de judeţ şi în marile 
oraşe din ţară. 

În Bucureşti, această competiţie sportivă se va realiza sub 
coordonarea Serviciului Sport, a Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, a Uniunii Sportive a Ministerului de Interne din România, a 
Prefecturii Municipiului Bucureşti, a Inspectoratului General al Poliţiei 
Române, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, a 
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, a Inspectoratului 
General al Poliţiei de Frontieră, a Inspectoratului General pentru Situaţii 
de Urgenţă, în colaborare cu Federaţia Română de Atletism şi Direcţia 
pentru Sport a Municipiului Bucureşti. 

În teritoriu, această activitate sportivă se va realiza sub coordonarea 
prefecturilor şi a inspectoratelor judeţene de poliţie, cu sprijinul 
inspectoratelor judeţene de jandarmi, inspectoratelor judeţene de poliţie 
de frontieră şi inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, în 
colaborare cu direcţiile judeţene pentru sport. 
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III. CONDIŢII DE PARTICIPARE 
 

În vederea desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi sportive se 
va alege un traseu de alergare, care să respecte următoarele: 

 alinierea la „start“ a tuturor concurenţilor indiferent de 
vârstă şi sex; 

 plecarea în alergare o efectuează în acelaşi timp toţi 
concurenţii, urmând apoi să alerge fiecare o distanţă în 
funcţie de vârstă; 

 alergarea se va efectua pe următoarele categorii de 
vârstă (împlinită până la 31 decembrie) şi distanţe: 

• până la 14 ani (B+F) – 1.000 m 
• 15–18 ani (B+F) – 2.000 m 
• 19–35 ani (B+F) – 4.000 m 
• 36–45 ani (B+F) – 4.000 m 
• 46–55 ani (B+F) – 2.000 m 
• peste 55 ani (B+F) – 1.000 m 

 sosirea concurenţilor va avea loc într-un spaţiu larg, 
corespunzător (eventual pe stadion), care să permită 
organizarea festivităţii de premiere, dar şi accesul 
spectatorilor; 

 cu ocazia festivităţii de premiere, în funcţie de posibilităţi, 
se pot organiza şi activităţi cultural-artistice; 

 pe traseu se va asigura protecţia participanţilor prin 
mobilizarea instituţiilor abilitate; 

 se va asigura asistenţa medicală atât pe traseu cât şi la 
sosire. 

 
IV. PARTICIPANŢI 

 
La această activitate sportivă au drept de participare personalul 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, membrii familiilor 
acestora, cadre în retragere şi în rezervă, veterani ai Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, precum şi iubitorii de mişcare din 
localităţile respective. 

Având în vedere faptul că nu se vor alcătui clasamente şi ierarhizări, 
la această activitate sportivă au drept de participare şi concurenţi care au 
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practicat sau practică sportul de performanţă, fiecare alergând în tempoul 
care îi convine, în funcţie de pregătirea fizică pe care o are. Important 
este să participe şi să termine cursa. 

V. CLASAMENTE 

La înscriere, fiecare concurent va primi un talon pe care se va 
consemna numele şi vârsta acestuia. 

La sosire, acest talon se va prelua de către organizatori şi va fi 
introdus într-o urnă corespunzătoare categoriei de vârstă la care a alergat 
concurentul. 

Primii trei clasaţi la fiecare categorie de vârstă (B+F) vor primi cupe 
şi premii. De asemenea, în final, se va organiza o tombolă cu numeroase 
premii, la care vor participa toţi concurenţii. 

 
VI. POPULARIZARE 

 
Această activitate sportivă de masă va fi popularizată în timp util, 

prin mass-media centrală şi locală. 
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REGULAMENTUL 
CUPA „1 IUNIE”  

 

I. SCOP 

 
Evidenţierea valorii educative a sportului care, practicat în regim de 

continuitate, contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate fizică şi psihică 
a copiilor, aportul sportului la dezvoltarea cunoştinţelor care permit, mai 
ales tinerilor, să-şi dezvolte capacităţile fizice şi predispoziţia pentru un 
efort personal, precum şi aptitudinile sociale cum ar fi munca în echipă, 
solidaritatea, toleranţa şi spiritul de fairplay. 

II. ORGANIZARE 

 
Această activitate sportivă de masă se va organiza şi desfăşura în 

ziua de 29.05.2009, cu prilejul ”Zilei internaţionale a Copilului”, în 
Bucureşti şi în toate reşedinţele de judeţ din ţară. La această manifestare 
sportivă pot participa copiii personalului angajat în structurile M.I.R.A., cât 
şi copiii din structurile de învăţământ. 

În Bucureşti, această competiţie sportivă se va realiza sub coordonarea 
Serviciului Sport, a Uniunii Sportive a Ministerului de Interne din România, a 
Prefecturii Municipiului Bucureşti, a Inspectoratului General al Poliţiei Române, 
a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, a Inspectoratului 
General al Jandarmeriei Române, a Inspectoratului General al Poliţiei de 
Frontieră, a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în colaborare 
cu Federaţia Română de Atletism şi Direcţia pentru Sport a Municipiului 
Bucureşti. 

În teritoriu, această activitate sportivă se va realiza sub coordonarea 
prefecturilor, inspectoratelor judeţene de poliţie, cu sprijinul 
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inspectoratelor judeţene de jandarmi, inspectoratelor judeţene de poliţie 
de frontieră şi inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, în 
colaborare cu direcţiile judeţene pentru sport. 
 
 

III. PARTICIPANŢI 
 

Categorii de vârstă: 9 – 10 ani; 11 – 12 ani şi 13 – 14 ani. 
 
 

IV. PROBE DE CONCURS 
 

 

• Săritura în lungime de pe loc (categoria 9 – 10 ani, băieţi şi fete); 
• Ştafetă 4 X 25 m (categoriile 11 – 12 ani şi 13 – 14 ani, băieţi şi 

fete); 
• Alergare de rezistenţă – 400 m (categoria 11 – 12 ani, băieţi şi 

fete); 
• Alergare de rezistenţă – 600 m (categoria 13 – 14 ani, băieţi şi 

fete); 
• Alergare pe role – 100 m (categoria 9 – 10 ani, băieţi şi fete), 200 

m (categoria 11 – 12 ani, băieţi şi fete), 400 m (categoria 13 – 14 
ani, băieţi şi fete); 

• Minifotbal (categoria 13 – 14 ani, băieţi); 
 

V. PREMII 
 

Toţi participanţii vor primi diplome, tricouri şi cadouri, iar copiii clasaţi 
pe primele trei locuri vor fi premiaţi şi cu medalii, cupe, plachete etc. 
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REGULAMENTUL CAMPIONATULUI  
DE ATLETISM ŞI CROS 

 
 

I. SCOP 

Scopul competiţiei este angrenarea unui număr sporit de lucrători şi 
cadre, la practicarea sistematică a exerciţiilor fizice şi sportului, ca mijloc 
de bază pentru menţinerea şi întărirea sănătăţii, pentru creşterea 
rezistenţei generale la efort. 

 

II. ORGANIZARE 

Concursul se organizează pe categorii de personal salariat 
(masculin şi feminin), după următorul program: 

 
Etapa I (pe subunităţi şi unităţi), se organizează pentru întreg 

efectivul apt medical (femei şi bărbaţi), până la 15.05.2009. 
 
Etapa a II-a (finală), se organizează de către Serviciul Sport, 

Prefectura judeţului Dolj, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj, Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie de Frontieră Dolj, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al 
Judeţului Dolj, în colaborare cu Federaţia Română de Atletism şi Direcţia 
Judeţeană pentru Sport, în perioada 03–06.06.2009, în municipiul 
Craiova. 

 
 
ATLETISM 
Concursul se organizează în toate etapele, la următoarele categorii 

de vârstă şi probe: 

Bărbaţi: 100 m, 1.500 m şi săritura în lungime  
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La categoria bărbaţi, concursul se organizează pe trei grupe de 
vârstă: 

• grupa I: până la 35 ani; 
• grupa a II-a: 36–45 ani; 
• grupa a III-a: peste 45 ani. 

 

Femei: 60 m, 800 m şi săritura în lungime. 
La categoria femei, concursul se organizează pe două grupe de 

vârstă: 
• grupa I: până la 30 ani; 
• grupa a II-a: peste 30 ani. 

 

 
CROS 
La categoria personal salariat, pentru toate etapele campionatului 

de cros, concursul se organizează astfel: 
Bărbaţi – grupa I   – până la 35 ani: 6.000 m; 

– grupa a II-a    – 36–45 ani: 4.000 m; 
– grupa a III-a   – peste 45 ani: 3.000 m. 

Femei    – fără limită de vârstă: 2.000 m. 

 

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

ATLETISM 
La faza pe subunităţi şi unităţi participarea este de masă, 

asigurându-se selecţia celor mai buni concurenţi, care vor alcătui echipa 
participantă la etapa finală. 

La finala pe minister o echipă pentru personalul salariat este 
alcătuită din câte un concurent de probă la fiecare categorie de 
participanţi (bărbaţi până la 35 ani, bărbaţi între 36–45 ani, bărbaţi peste 
45 ani, femei până la 30 ani şi femei peste 30 ani). Fiecare structură îşi 
va stabili numărul de echipe pentru clasamentul general. Un concurent 
participă la o singură probă. 

Prefecturile, Aparatul Central şi Academia de Poliţie au dreptul să 
înscrie o singură echipă în concurs. 
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Inspectoratul General al Poliţiei Române participă la categoria de 
vârstă până în 35 de ani cu 24 de concurenţi, la categoria 36–45 de ani 
cu 24 de concurenţi, la categoria peste 45 de ani cu 18 concurenţi, la 
categoria femei până în 30 de ani cu 24 de concurente, la categoria femei 
peste 30 de ani cu câte 24 de concurente. Inspectoratul General al 
Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră pot participa la 
categoria de vârstă până în 35 de ani cu câte 12 de concurenţi, la 
categoria 36–45 de ani cu câte 12 de concurenţi, la categoria peste 45 de 
ani cu câte 9 concurenţi, la categoria femei până în 30 de ani cu câte 12 
concurente, la categoria femei peste 30 de ani cu câte 12 de concurente. 
la categoria personal salariat. 

 
 
CROS 
La categoria personal salariat, la etapa finală, prefecturile şi 

inspectoratele de poliţie judeţene participă cu câte trei concurenţi bărbaţi 
(câte unul la fiecare categorie de vârstă) şi două concurente. 

 

La categoria bărbaţi, Inspectoratul General al Poliţiei Române va 
participa cu 20 concurenţi (10 la grupa I, 6 la grupa a II-a, 4 la grupa a III-
a), Inspectoratul General al Jandarmeriei Române va putea participa cu 
10 concurenţi (5 la grupa I, 3 la grupa a II-a şi 2 la grupa a III-a). 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu 10 concurenţi (5 la 
grupa I, 3 la grupa a II-a şi 2 la grupa a III-a), Inspectoratul General al 
Poliţiei de Frontieră cu 10 concurenţi (5 la grupa I, 3 la grupa a II-a şi 2 la 
grupa a III-a), Aparatul Central al M.I.R.A. cu 5 concurenţi (2 la grupa I, 2 
la grupa a II-a şi 1 la grupa a III-a), Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza“ cu 4 concurenţi (2 la grupa I, 1 la grupa a II-a şi 1 la grupa a III-a). 

IV. CLASAMENT 

Clasamentul se întocmeşte individual, pe fiecare probă şi categorii 
de concurenţi, la atletism şi cros şi pe echipe, numai la atletism. 

Pentru întocmirea clasamentului general la categoria personal 
salariat sunt luate în calcul rezultatele obţinute de concurenţii bărbaţi (la 
cele trei categorii de vârstă) şi a celor două categorii de vârstă la femei. 
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Clasamentul general se întocmeşte în raport cu cel stabilit pe probe, 
punctajul acordându-se în funcţie de locul ocupat. Cel mai mic punctaj 
are valoarea cea mai mare. 

În caz de egalitate, câştigă echipa cu cele mai multe locuri 1; 2 şi 3, 
iar dacă egalitatea persistă, cea care are o clasare mai bună în probele 
de 1.500 m bărbaţi (cele trei categorii de vârstă) şi 800 m femei (cele 
două categorii de vârstă). 

 
V. PREMII 

 
La etapa finală pe minister se vor acorda următoarele premii: 
● individual: primii 3 clasaţi la fiecare probă şi categorie de concurs 

vor primi medalii, premii în bani şi diplome, iar locurile IV–VI, diplome; 
● pe echipe: primele trei clasate pe categorii de concurenţi vor primi 

cupe şi diplome, iar cele clasate pe locurile IV–VI, diplome. 
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REGULAMENTUL 
CAMPIONATULUI DE TENIS 

 

I. SCOP 

Dezvoltarea fizică multilaterală, menţinerea şi întărirea sănătăţii 
cadrelor, prin activităţi sportive compensatorii şi recreative. 

II. ORGANIZARE 

Concursul se organizează pentru personalul salariat (bărbaţi), pe 
trei categorii de vârstă, astfel: 

– până la 35 de ani; 
– 36 – 45 ani; 
– peste 45 de ani. 

Etapa I (subunităţi şi unităţi) se desfăşoară până la 04.05.2009. 

Etapa a II-a (pe inspectoratele generale) se organizează până la 
22.05.2009. Desfăşurarea şi numărul participanţilor se stabilesc prin 
regulamente proprii de concurs. 

Etapa a III-a (finala) se organizează de către Serviciul Sport, 
Prefectura judeţului Ialomiţa, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa, Inspectoratul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa, în colaborare cu Federaţia Română 
de Tenis şi Direcţia Judeţeană pentru Sport, în perioada 22–27.06.2009, 
în municipiul Slobozia. 

La turneul final participă concurenţii care se vor califica în urma 
desfăşurării etapei a II-a, astfel: Inspectoratul General al Poliţiei Române va 
avea 18 reprezentanţi (6 până la 35 de ani, 6 la grupa 36 – 45 ani şi 6 peste 
45 ani), Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – 9 (3+3+3), 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 9 (3+3+3), Inspectoratul 
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General al Poliţiei de Frontieră 9 (3+3+3), Aparatul Central al M.I.R.A. 6 
(2+2+2), Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ 5 (2+1+2). 

La concurenţii menţionaţi mai sus se adaugă reprezentanţii 
prefecturilor (1 până la 35 ani, 1 la categoria 36–45 ani şi 1 la categoria 
peste 45 ani) care se vor înscrie în concurs. 

Următorii 6 concurenţi, clasaţi pe locurile I – II în fiecare grupă de 
vârstă la campionatul de tenis, ediţia 2008, se vor califica direct la etapa 
finală (2009), astfel: 

 

Până la 35 ani 
– Iliescu Jean şi Cristea Dan – Inspectoratul General al Jandarmeriei 

Române 
 

36 – 45 ani 
– Filip Constantin – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 
– Munteanu Valentin – Inspectoratul General al Jandarmeriei 
Române 
 

Peste 45 ani 
– Mireţ Ioan – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
– Manta Nicolae – Inspectoratul General al Jandarmeriei Române 

III. DESFĂŞURARE 

Concurenţii calificaţi în etapa finală vor fi repartizaţi prin tragere la 
sorţi în grupe preliminare cu capi de serie. Aceştia vor fi stabiliţi având în 
vedere rezultatele obţinute în anii 2006, 2007 şi 2008. 

În urma desfăşurării jocurilor din cadrul grupelor preliminare, în 
funcţie de locul ocupat, concurenţii se califică în turneele finale pentru 
stabilirea locurilor din clasament. 

Jocurile din grupe din cadrul etapei finale pe Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative se vor desfăşura în sistem turneu (fiecare cu 
fiecare). Toate partidele se vor desfăşura după sistemul două seturi 
câştigate din trei. 

În cazul condiţiilor meteo nefavorabile, se va aplica sistemul de 
desfăşurare al jocurilor, conform Regulamentului F.R. de Tenis. 
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IV. CLASAMENT 
La finala pe Ministerul Internelor şi Reformei Administrative se 

întocmesc clasamente individuale, pe baza rezultatelor obţinute de către 
fiecare participant la cele trei grupe de vârstă. În caz de egalitate de 
puncte, departajarea se va face luându-se în considerare victoria directă, 
setaveraj şi punctaveraj. 

 
 

V. PREMII 
 
Concurenţilor clasaţi pe locurile 1; 2 şi 3 (pe categorii de vârstă) li se 

vor acorda medalii, diplome şi premii în obiecte sau bani, iar celor clasaţi 
pe locurile IV–VI, diplome. 
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REGULAMENTUL 
CAMPIONATULUI DE VOLEI 

(ediţia a III-a) 

I. SCOP 

Campionatul de volei urmăreşte angrenarea personalului 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative la practicarea 
activităţilor sportive, menite să contribuie la menţinerea şi întărirea 
sănătăţii, la creşterea capacităţii de efort fizic şi intelectual. 

II. ORGANIZARE 
 

Condiţii de participare: 
 

La acest campionat pot participa lucrători, cadre şi personal civil din 
toate structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 

Înscrierea echipelor la această competiţie va fi făcută, în scris, către 
Serviciul Sport din cadrul Centrului Cultural al M.I.R.A., până la data de 
31.03.2009. 

 
Turneul final va avea loc în municipiul Zalău şi va fi organizat de 

către Serviciul Sport, Prefectura Judeţului Sălaj, Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Sălaj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj şi 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sălaj, în 
colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Federaţia Română de 
Volei, în perioada 15-20.06.2009. 

 
 

III. SISTEMUL DE DESFĂŞURARE 
 

CONDIŢII TEHNICO-ORGANIZATORICE 
 

Echipa: numărul jucătorilor înscrişi pe foaia de arbitraj este de 12 (6 
titulari şi 6 rezerve), 2 antrenori, un conducător de lot, un asistent medical.  
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Identificarea jucătorilor se face la şedinţa tehnică din ziua 
premergătoare turneului, pe baza legitimaţiilor de serviciu şi a buletinului 
(cărţii de identitate), trecându-se în foaia de arbitraj seria şi numărul 
acestora. 

Jucătorii înscrişi pe foaia de arbitraj vor fi angajaţi ai structurilor 
reprezentate la competiţie din judeţul respectiv.  

Actele sus-menţionate vor fi prezentate împreună cu tabelul 
nominal cuprinzând lotul de jucători, având viza medicului de 
unitate (semnătura şi parafa), care să ateste dreptul de joc din punct 
de vedere medical. Tabelele nominale vor fi semnate în mod 
obligatoriu de către comandanţii unităţilor şi şefii Serviciului 
Management Resurse Umane din fiecare unitate. 

Desfăşurarea jocului este de 3 seturi din 5, conform 
Regulamentului Federaţiei Române de Volei. 

Omologarea rezultatelor şi clasamentul. Se vor acorda 2 puncte 
pentru victorie şi la înfrângere zero puncte. 

 
ETAPA FINALĂ – Se organizează în perioada 15 – 20.06.2009.  
Sistemul de desfăşurare a turneului se va face pe două grupe prin 

tragere la sorţi. După stabilirea ierarhiei finale în grupe, urmează 
meciurile pentru clasamentul final astfel: echipele clasate pe locurile I în 
grupe vor disputa meciul pentru locurile I-II, echipele clasate pe locurile II 
în grupe vor disputa meciurile pentru locurile III – IV, ş.a.m.d. 

În caz de egalitate, echipele vor fi departajate conform 
Regulamentului Federaţiei Române de Volei, de următoarele criterii: 

• victoria directă; 
• setaveraj; 
• punctaveraj.  

  

IV. PREMII 

Echipa clasată pe primul loc primeşte cupa transmisibilă. Echipa 
care reuşeşte să câştige competiţia de trei ori consecutiv sau alternativ 
intră definitiv în posesia cupei transmisibile.  
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La sfârşitul competiţiei, echipele clasate pe locurile I–II–III–IV vor 
primi cupe, diplome şi medalii din partea Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative. 

V. DISPOZIŢII FINALE 

Echipele înscrise în Campionatul de Volei al Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative pot participa în campionatul organizat de 
Federaţia Română de Volei. 

La şedinţa tehnică se va constitui comisia de apel formată din 
reprezentanţi ai Serviciului Sport din cadrul Centrului Cultural şi 
conducătorii de lot ai echipelor prezente la competiţie.  

Contestaţia înscrisă în foaia de arbitraj va fi însoţită de suma de 300 
lei, care se va achita în contul Uniunii Sportive a Ministerului de Interne 
din România, în termen de 72 de ore. 

Toate contestaţiile se vor rezolva după Regulamentul Federaţiei 
Române de Volei. 

 58



 
 
 

REGULAMENTUL  
CAMPIONATULUI DE ÎNOT 

 

I. SCOP 

Campionatul de înot urmăreşte angrenarea lucrătorilor şi a cadrelor 
din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative la practicarea înotului, 
disciplină sportivă cu o mare influenţă în dezvoltarea calităţilor motrice de 
bază, în creşterea capacităţii de efort a organismului. 

II. ORGANIZARE 

Etapele pe subunităţi şi unităţi se organizează până la 15.06.2009. 
Etapa finală se organizează de către Serviciul Sport, Prefectura 

judeţului Bihor, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Bihor, Inspectoratul Judeţean de Poliţie de Frontieră 
Bihor şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Bihor, în 
colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport, în perioada 08–11.07.2009, 
în municipiul Oradea. 

 
III. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 
Competiţia se organizează pentru personalul salariat (bărbaţi şi 

femei). 
La masculin concursul se organizează pe două grupe de vârstă: 

până la 35 de ani, peste 35 ani. 
La întreceri participă personalul care stăpâneşte stilul de înot 

prevăzut de regulament şi este apt din punct de vedere medical. 
În etapa finală pe minister, Prefecturile, Aparatul Central al M.I.R.A., 

Academia de Poliţie participă la categoria sub 35 de ani cu câte 6 concurenţi, 
la categoria peste 35 ani cu câte 4 concurenţi, iar la categoria femei cu câte 4 
concurente. 
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Inspectoratul General al Poliţiei Române participă la categoria sub 35 ani 
cu 30 concurenţi, la categoria peste 35 ani cu 20 concurenţi şi 20 concurente, 
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române participă la categoria sub 35 
ani cu 15 concurenţi, la categoria peste 35 ani cu 10 concurenţi şi 10 
concurente, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă participă la 
categoria sub 35 ani cu 15 concurenţi, la categoria peste 35 ani cu 10 
concurenţi şi 10 concurente, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 
participă la categoria sub 35 ani cu 15 concurenţi, la categoria peste 35 ani cu 
10 concurenţi şi 10 concurente, pot participa cu câte două echipe. 

La concursul de ştafetă 4x50 de metri fiecare structură îşi stabileşte 
ştafete din concurenţii participanţi indiferent de vârstă şi sex. 

 
 

IV. DESFĂŞURARE 
(CONDIŢII TEHNICE) 

 
Concursul se organizează la următoarele probe: 

• 100 m liber, 100 m bras şi 200 m liber – masculin, până la 35 de ani; 

• 100 m liber şi 100 m bras – masculin, peste 35 de ani; 

• ştafetă 4x50 m liber; 

• 50 m liber, 100 m bras – feminin. 
Seriile şi semifinalele la toate probele se vor desfăşura contratimp, 

urmând ca în finală să participe primii 8 concurenţi, în funcţie de timpul 
obţinut. La proba de 200 m liber se vor disputa direct finale, clasamentul 
fiind stabilit în funcţie de cel mai bun timp obţinut. 

Un concurent ia startul într-o singură probă. 
 
 

V. CLASAMENTUL 
 

Clasamentul se întocmeşte individual, pentru fiecare probă şi 
categorie de participanţi. 

Clasamentul general se întocmeşte pentru bărbaţi (până la 35 ani). 
Fiecare structură îşi va stabili numărul de echipe pentru clasamentul 
general. 
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La întocmirea clasamentului general nu se iau în calcul concurenţii 
de la celelalte categorii (bărbaţi şi femei). 

Unităţile care nu prezintă concurenţi la categoria până la 35 ani, la 
toate probele, nu intră în calcul la întocmirea clasamentului general. 

În caz de egalitate, câştigă echipa care are mai multe locuri 1; 2 şi 3. 
Dacă egalitatea persistă, câştigă echipa care are un loc mai bun în proba 
de 200 m liber. 

VI. PREMII 

La etapa finală pe Ministerul Internelor şi Reformei Administrative se 
acordă următoarele premii: 

● la individual, primilor trei clasaţi pe probe de concurs şi categorii de 
concurenţi li se acordă medalii, premii în bani şi diplome, iar celor clasaţi 
pe locurile IV –VI, diplome. 

● echipele clasate pe primele trei locuri în clasamentul general vor 
primi cupe şi diplome, iar cele situate pe locurile IV – VI, diplome. 
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REGULAMENTUL CAMPIONATULUI  
DE UNIFIGHT 

 

 

I. SCOP 
 

Competiţia de UNIFIGHT are ca scop dezvoltarea fizică generală, 
menţinerea şi întărirea sănătăţii, formarea şi perfecţionarea unor sisteme 
de deprinderi de luptă şi autoapărare necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor şi misiunilor specifice ce revin efectivelor Ministerului Internelor 
şi Reformei Administrative. 

De asemenea, competiţia îşi propune angrenarea unui număr cât 
mai mare de lucrători şi cadre la practicarea exerciţiilor fizice şi sportului, 
cu caracter aplicativ-militar. 

 
 

II. ORGANIZARE 
 

Etapa Finală se organizează de către Serviciul Sport, Prefectura 
judeţului Constanţa, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa, Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie de Frontieră Constanţa, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
al Judeţului Constanţa, în colaborare cu Federaţia Română UNIFIGHT, 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa şi Direcţia Judeţeană 
pentru Sport, în perioada 08–13.06.2009, în municipiul Constanţa, cu 
participarea lucrătorilor şi cadrelor din M.I.R.A. 

 
III. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 
La etapa finală loturile sunt formate din 5 concurenţi pentru cele 5 

categorii de greutate, respectiv 73 kg, 81 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg. 
Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al 

Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 
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Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră pot participa cu un număr 
nelimitat de concurenţi. 

La această competiţie pot participa numai concurenţi ce au vârsta 
peste 20 de ani şi au efectuat controlul medical. 

Sportivii vor prezenta avizul medical, seria şi numărul legitimaţiei de 
serviciu şi C.I sau B.I., la şedinţa tehnică.  

Concurenţii vor purta, pe timpul competiţiei, obligatoriu, chimonouri 
de culoare roşie şi albastră, echipament de protecţie (mănuşi, tibiere, 
cască, cochilie şi proteze dentare).  

În cadrul şedinţei tehnice, şefii de loturi vor completa formularul ce 
va cuprinde numele concurenţilor din lot, categoria de greutate şi numele 
sportivilor ce vor forma o echipă. 

 
IV. DESFĂŞURARE 

Campionatul de UNIFIGHT include două etape de desfăşurare: 
• etapa I (individual) constă în parcurgerea pistei cu 

obstacole în lungime totală de 60 m; 
 

– Descrierea parcurgerii pistei cu obstacole: 
– linia de start; 
– săritura peste un obstacol; 
– alergare printre cauciucuri – 8 cauciucuri; 
– mers târâş prin tunel – tunel de 6 m lungime; 
– alergare pe bârna de gimnastică; 
– deplasare în mâini din atârnat; 
– tir cu pistolul la distanţa de 10 – 15 m; 
– aruncarea cuţitului la ţintă; 
– căţărare pe plasa marinărească; 
– coborârea pe frânghie; 
– atingerea ringului de box. 

 

Acest parcurs se va efectua într-un minut şi 25 de secunde. 
• etapa a II-a (individual) constă în lupta din ring, folosind 

tehnici şi procedee de lovire (cu mâna şi piciorul), proiectare 
şi luptă la sol, conform Regulamentului Federaţiei 
Internaţionale de Unifight. 
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• Timp de luptă: două reprize a 2 minute (pauza dintre reprize 
este de 1 minut). 

V. CLASAMENT 

Se întocmesc clasamente finale individuale pentru fiecare categorie 
de greutate. 

Clasamentul final pe echipe se întocmeşte prin adiţionarea 
punctajului obţinut la cele cinci categorii de greutate. La întocmirea 
clasamentului final pe echipe se iau în calcul unităţile care participă cu 5 
concurenţi la individual. 

Locul I – 9 puncte, locul II – 7 puncte, locurile III – 5 puncte, locul 
IV – 3 puncte şi locul V – 1 punct. 

În caz de egalitate se vor lua în calcul pentru departajare locurile I; II 
şi III. 

Dacă egalitatea persistă se va lua în calcul numărul de victorii 
obţinute de sportivii clasaţi pe primul loc, iar în ultimă instanţă prin punctaj 
tehnic acumulat. 

VI. PREMII 

La etapa finală pe Ministerul Internelor şi Reformei Administrative se 
acordă medalii, premii în bani şi diplome primilor trei clasaţi la fiecare 
categorie de greutate, iar celor situaţi pe locurile IV – VI, diplome.  

În clasamentul pe echipe, primele trei clasate primesc cupe şi 
diplome, iar cele clasate pe locurile IV–VI, diplome. 
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REGULAMENTUL 
CAMPIONATULUI DE FOTBAL 

I. SCOP 

Campionatul de fotbal urmăreşte angrenarea personalului 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative la practicarea 
activităţilor sportive menite să contribuie la menţinerea şi întărirea 
sănătăţii, creşterea capacităţii de efort fizic şi intelectual. 

II. ORGANIZARE 

Condiţii de participare: 
Competiţia se organizează cu participarea lucrătorilor din Ministerul 

Internelor şi Reformei Administrative. 
Înscrierea echipelor în competiţie se va face cu minimum 10 zile 

înaintea etapei I (faza judeţeană şi pe municipiul Bucureşti) la Serviciul 
Sport. 

Înscrierea în campionat se face odată cu achitarea taxei de 
participare, care pentru ediţia a XIV-a a competiţiei este de 300 RON. 
Această sumă va fi depusă în contul Uniunii Sportive a Ministerului de 
Interne din România, nr. RO68BACX0000003001486001, deschis la HVB 
–– Ţiriac S.A. – UNICREDIT, B-dul Libertăţii nr. 20, sector 5, Bucureşti. 
Unităţile care nu au depus taxa de participare până la data de 20.02.2009 
nu vor avea dreptul de participare. 

Unităţile care solicită înscrierea în competiţie vor transmite, pe 
adresa Serviciului Sport, dovada achitării taxei de înscriere (xerocopie). 

1. CONDIŢII TEHNICO – ORGANIZATORICE 

Terenurile de joc: jocurile oficiale se vor disputa pe terenuri de 
fotbal omologate de Federaţia Română de Fotbal. 
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Echipa: numărul jucătorilor înscrişi pe foaia de arbitraj este de 18 
(11 titulari şi 7 rezerve). Pe timpul unui meci se pot efectua 5 schimbări. 

Identificarea jucătorilor se face înaintea jocurilor pe baza 
legitimaţiilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a 
buletinului (cărţii) de identitate, trecându-se în foaia de arbitraj seria şi 
numărul acestora. 

Actele sus-menţionate vor fi prezentate împreună cu tabelul 
nominal cuprinzând lotul de jucători, având viza medicului de 
unitate (semnătura şi parafa) care să ateste dreptul de joc din punct 
de vedere medical. Tabelele nominale cu jucătorii vor fi semnate în 
mod obligatoriu de către Serviciul Resurse Umane din fiecare 
unitate. 

Echipamentul va fi format din: tricou cu număr pe spate, şort, 
jambiere şi ghete cu crampoane, omologate de Federaţia Română de 
Fotbal. 

Durata jocului este de două reprize a câte 45 minute, cu pauză de 
15 minute între reprize. 

Jocurile care se dispută în sistem eliminatoriu (semifinale) se 
prelungesc în caz de egalitate cu două reprize a câte 15 minute şi cu o 
pauză de 5 minute. 

Dacă egalitatea se menţine şi după terminarea prelungirilor se vor 
executa câte 5 lovituri de la 11 m, de fiecare echipă. 

Omologarea rezultatelor şi clasamentul. Se vor acorda 3 puncte 
pentru victorie, la meci egal 1 punct şi la înfrângere zero puncte. 

Ierarhia valorică a echipelor participante se stabileşte prin acordarea 
punctelor pe toată durata desfăşurării competiţiei. Dacă două echipe 
acumulează acelaşi număr de puncte, după ce au jucat toate meciurile 
programate, clasamentul se va stabili pe baza următoarelor criterii: 

– numărul mai mare de puncte obţinute în jocurile directe disputate 
de echipele aflate la egalitate de puncte; 

– golaverajul mai bun în jocurile directe; 
– numărul mai mare de goluri marcate în jocurile directe; 
– golaverajul general mai bun (diferenţa între golurile marcate şi 

primite în toate jocurile din grupă); 
– numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile din grupă. 
Dacă şi după aplicarea acestor criterii egalitatea se menţine pentru 

două echipe, se vor disputa jocuri de baraj. 
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Disciplina: normele de disciplină se aplică asociaţiilor „club sportiv”, 
membrilor acestora, antrenorilor, arbitrilor, observatorilor şi jucătorilor 
care săvârşesc abateri. Sancţiunile disciplinare se aplică în conformitate 
cu prevederile Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice al 
Federaţiei Române de Fotbal. Începând cu etapa a II-a se procedează la 
evidenţa cartonaşelor galbene şi roşii. 

Abaterile disciplinare se sancţionează astfel: 5 cartonaşe galbene 
acumulate de echipă – 100 lei; 1 cartonaş roşu – 100 lei. Sumele 
reprezentând penalizarea cartonaşelor vor fi achitate în termen de 72 de 
ore de la terminarea partidei în contul Uniunii Sportive a Ministerului de 
Interne din România. Neplata în termenul stabilit a amenzii va atrage 
pierderea dreptului de participare la jocul următor şi omologarea acestuia 
cu scorul de 3–0. 

Două cartonaşe galbene acumulate de un jucător conduc la 
pierderea dreptului de joc o etapă, iar la trei cartonaşe galbene, 
acumulate de acelaşi jucător, va sta o etapă. 

Un cartonaş roşu înregistrat de un jucător înseamnă pierderea 
dreptului de joc, în funcţie de gravitatea abaterii. Jucătorii sancţionaţi cu 
cartonaş roşu împreună cu delegatul echipei se vor prezenta la Comisia 
de Disciplină a competiţiei, în termen de 72 de ore de la terminarea 
jocului. 

 
III. PARTICIPARE 

În toate etapele de desfăşurare a campionatului de fotbal pe M.I.R.A. 
au drept de joc jucătorii care sunt încadraţi în structura unde îşi 
desfăşoară activitatea. 

În cazul în care într-un judeţ există inspectorat judeţean de jandarmi 
şi grupare mobilă de jandarmi, se poate alcătui o echipă cu jucători din 
ambele structuri sau fiecare structură o echipă separată. 

Echipele inspectoratelor de poliţie pot avea în componenţă şi jucători 
din cadrul serviciilor judeţene: evidenţa populaţiei, paşapoarte, poliţia 
transporturi, permise şi înmatriculări auto, dacă acestea nu au echipe 
înscrise în campionat. 

Finala campionatul de fotbal 2009 se organizează astfel: 
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2. ETAPA I – FAZA JUDEŢEANĂ 
ŞI PE MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

 
Se organizează între echipele reprezentative ale structurilor 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative existente la nivelul 
judeţelor şi a municipiului Bucureşti: prefecturi, poliţie, jandarmi, poliţie de 
frontieră, situaţii de urgenţă, instituţii de învăţământ. 

Răspunderea întocmirii, precum şi controlul realizării programului 
competiţional în această fază a competiţiei revine prefecturilor şi 
inspectoratelor de poliţie judeţene cu sprijinul comandanţilor (şefilor) 
structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din judeţ 
(jandarmi, poliţie de frontieră, situaţii de urgenţă, instituţii de învăţământ). 

Prefecturile şi inspectoratele de poliţie judeţene, care sunt organizatoare 
a etapei I, vor comunica Serviciului Sport, până la data de 30.03.2009, 
clasamentul final. 

Delegatul desemnat de prefectură şi al inspectoratului de poliţie judeţean 
în organizarea competiţiei vor propune Serviciului Sport jucători pentru a fi 
testaţi în vederea cooptării acestora în lotul Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative. 

Competiţia se desfăşoară în sistem turneu (fiecare cu fiecare – un singur 
meci), în perioada 01–30.03.2009. Echipele câştigătoare ale fazelor judeţene 
promovează în etapa a II-a zonală (interjudeţeană).  

Ocupantele locurilor I–IV în Campionatul de fotbal (2008) – 
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Constanţa, Gruparea Mobilă de Jandarmi Mureş şi 
Direcţia Generală a Poliţiei Municipiului Bucureşti, sunt calificate direct în 
etapa a II-a. 

 
3. ETAPA A II-A – FAZA PE ZONE 

(INTERJUDEŢEANĂ) 
 

Se organizează în perioada 02.04. – 15.05.2009, cu participarea 
echipelor câştigătoare ale etapelor judeţene care au fost repartizate în 
grupe (Anexa 1). 

Răspunderea întocmirii programului competiţional pentru fiecare 
grupă revine următoarelor structuri: Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Maramureş – grupa A, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu – grupa 
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B, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş – grupa C, Inspectoratul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dolj – grupa D, Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Bacău – grupa E, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Argeş – grupa F, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila – grupa G şi 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi – grupa H. 

Şedinţa de planificare a jocurilor se va organiza de către unităţile 
nominalizate ca organizatoare, care au echipe calificate în această fază a 
competiţiei, până la data de 30 martie 2009, urmând ca datele şi locurile de 
desfăşurare a jocurilor să fie comunicate, până la data de 2 aprilie 2009. 

Asociaţiile şi cluburile sportive calificate în etapa a doua vor stabili, 
de comun acord, în funcţie de sarcinile şi misiunile de serviciu, 
planificarea jocurilor din grupe. 

Faza interjudeţeană se desfăşoară în sistem turneu (fiecare cu 
fiecare, fără prelungiri), un singur meci organizat pe teren neutru. Primele 
două echipe din fiecare serie participă la faza următoare (semifinală). 

În urma şedinţei de întocmire a calendarului competiţional pentru fiecare 
grupă, în urma tragerii la sorţi, prima echipă nominalizată va fi considerată 
gazdă. Echipa gazdă va asigura condiţiile organizatorice necesare 
desfăşurării meciurilor (teren, medic şi ambulanţă, conform Articolului 27 din 
Regulamentul de Organizare a Activităţii Federaţiei Române de Fotbal. 

Brigada de arbitri (în activitate) va fi nominalizată de către inspectoratul 
de poliţie judeţean cu sprijinul Asociaţiei Judeţene de Fotbal din judeţul unde 
se desfăşoară jocul (de regulă, din localitatea unde va avea loc partida), cu 
aprobarea Serviciului Sport din cadrul Centrului Cultural al M.I.R.A. 
Observatorii neutri la aceste întâlniri vor fi desemnaţi de către Serviciul Sport 
din cadrul Centrului Cultural al M.I.R.A. Plata arbitrilor va fi asigurată de cele 
două echipe participante la întâlnire, conform baremurilor legale în vigoare 
stabilite de către Federaţia Română de Fotbal. 

Toate partidele dintr-o grupă se vor organiza în aceeaşi zi, de regulă, 
în zilele de joi, la aceeaşi oră, (16.00). 

 
4. ETAPA A III-A – SEMIFINALA PE ZONE 

 
Se organizează în trei etape, în perioada 01–30.06.2009, alcătuite 

pe criterii geografice, în sistem eliminatoriu (Anexa 2). 
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Meciurile se vor desfăşura în urma tragerii la sorţi şi se vor disputa 
pe terenuri neutre stabilite de către Serviciul Sport al M.I.R.A., în zilele de 
11; 18 şi 25 iunie 2009. 

 

5. ETAPA A IV-A – FINALA 
 

Finalele pentru locurile I–II şi III–IV, se vor organiza în perioada 22–
24.09.2009, în municipiul Bucureşti, de către Serviciul Sport, în 
colaborare cu Federaţia Română de Fotbal şi Direcţia Municipală pentru 
Sport Bucureşti.  

 

IV. CLASAMENTE 

Se întocmesc pentru fiecare etapă. 
 

V. PREMII 

Echipa clasată pe primul loc primeşte cupa transmisibilă şi cupa de 
deţinătoare a locului I. Echipa care reuşeşte să câştige competiţia de trei 
ori consecutiv sau alternativ intră definitiv în posesia cupei. 

La sfârşitul competiţiei, echipele clasate pe locurile 1; 2; 3 şi 4 vor 
primi cupe, diplome, medalii şi echipament sportiv din partea Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, din fondurile Uniunii Sportive a 
Ministerului de Interne din România – provenite din taxele de participare 
şi sancţiunile disciplinare. 

VI. DISPOZIŢII FINALE 

Echipele înscrise în Campionatul de Fotbal al Ministerului Internelor 
şi Reformei Administrative pot participa în campionatul organizat de 
Federaţia Română de Fotbal. 

Organizatorii, după fiecare etapă de campionat, în termen de 72 de 
ore de la terminarea meciurilor, vor transmite Serviciului Sport foaia de 
arbitraj completată cu rezultatul final, împreună cu tabelele nominale şi 
viza medicală. 
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În vederea rezolvării eventualelor contestaţii, este formată o Comisie 
de Disciplină la nivelul Serviciului Sport din cadrul Centrului Cultural al 
M.I.R.A.  

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de 72 de ore de la data 
şi ora primirii foii de arbitraj. Hotărârea Comisiei de Disciplină este 
definitivă. 

Contestaţia înscrisă în foaia de arbitraj va fi însoţită de suma de 300 
lei care se va achita în contul Uniunii Sportive a Ministerului de Interne 
din România, în termen de 72 de ore. 

Toate contestaţiile se vor rezolva după Regulamentul de Organizare 
a Activităţii Federaţiei Române de Fotbal. 

La meciurile din etapa a II-a (interjudeţeană), precum şi la etapa 
semifinală, se vor asigura, la cerere, observatori. 

Echipele care vor solicita observatori din partea Comisiei Tehnice a 
competiţiei vor trebui să achite o taxă de 100 lei, în contul Uniunii 
Sportive a Ministerului de Interne din România. 
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Anexa 1 
 
 
 

CAMPIONATUL DE FOTBAL 
 etapa a II – a (faza pe zone) 

 
 

GRUPA A 
 
Maramureş 
Satu Mare 
Bihor 
Sălaj 
Cluj 
Bistriţa-Năsăud 
 

GRUPA B 
 
Sibiu 
Alba 
Timiş 
Hunedoara 
Caraş-Severin 
Arad 
 

GRUPA C 
 
I.P.J. Mureş 
Braşov 
Harghita 
Covasna 
Mureş 

 
GRUPA D 
 
I.J.S.U. Dolj 
Dolj 
Mehedinţi 
Gorj 
Vâlcea 
Olt 
 

 
GRUPA E 
 
Bacău 
Suceava 
Neamţ 
Iaşi 
Vaslui 
Botoşani 
 

 
GRUPA F 
 
Argeş 
Prahova 
Dâmboviţa 
Teleorman 
Ilfov 
Bucureşti 

 
GRUPA G 
 
Brăila 
Buzău 
Galaţi 
Vrancea 
Tulcea 
I.J.J. Constanţa 

 
GRUPA H 
 
Călăraşi 
Constanţa 
Ialomiţa 
Giurgiu 
ASPOL Bucureşti 
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REGULAMENTUL 
CAMPIONATULUI DE DRESAJ 
AL CÂINILOR DE SERVICIU 

 
 

I. SCOP 

 
Campionatul urmăreşte testarea şi evaluarea stadiului de 

pregătire specifică a câinilor de serviciu şi a conductorilor acestora. 

II. ORGANIZARE 

Campionatul de dresaj al câinilor de serviciu se organizează, astfel: 

Etapa I (pe inspectoratele generale şi D.G.P.M.B.) se organizează 
până la 07.09.2009. 

Etapa a II-a (finala) se organizează de către Serviciul Sport, 
Prefectura judeţului Sibiu, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu, Inspectoratul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Sibiu şi Centrul Chinologic Sibiu, în perioada 05 – 
10.10.2009, în municipiul Sibiu. 

La etapa finală pe Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 
participă Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al 
Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Direcţia 
Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Centrul Chinologic Sibiu, 
fiecare prezentându-se cu câte doi câini de serviciu, de probă (câine 
universal – supunere, urmărire, apărare şi atac, câine pentru detectarea 
stupefiantelor şi câine pentru detectarea explozivilor) şi conductorii acestora.  

III. DESFĂŞURARE 

Concursul se va desfăşura pe trei probe, astfel: 
• supunere, urmărire, apărare şi atac; 
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• detectarea stupefiantelor;  
• detectarea explozivilor. 

Fiecare câine va participa numai la proba în care a fost înscris în 
conformitate cu prevederile regulamentului şi instrucţiunilor în evaluarea 
câinilor de serviciu, ce a fost distribuit împreună cu calendarul sportiv pe 
anul 2004. 

IV. CLASAMENT 

Se va întocmi un clasament individual, pe fiecare probă, în baza 
rezultatelor obţinute de către fiecare concurent. 

În caz de egalitate la puncte, departajarea se va face prin numărul de 
puncte obţinute în cadrul probei de specialitate. 

 

V. PREMII 

Conductorilor clasaţi pe locurile 1, 2 şi 3 pe probe li se vor acorda 
medalii, diplome şi premii în bani, iar celor care ocupă locurile IV–VI, 
diplome. Câinii clasaţi pe locurile 1, 2 şi 3 la fiecare probă vor fi premiaţi 
cu medalii.  
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REGULAMENTUL 
CAMPIONATULUI DE KARATE-DO 

I. SCOP 

Competiţia de Karate-do are ca scop dezvoltarea fizică generală, 
menţinerea şi întărirea sănătăţii, formarea şi perfecţionarea unor sisteme 
de deprinderi de autoapărare necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi 
misiunilor specifice ce revin efectivelor Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative. 

De asemenea, competiţia îşi propune angrenarea unui număr cât 
mai mare de lucrători şi cadre la practicarea exerciţiilor fizice şi sportului, 
cu caracter aplicativ-militar. 

II. ORGANIZARE 

Etapa I (pe subunităţi şi unităţi) se va desfăşura până la 25. 
09.2009. 

 
Etapa a II-a (finala) se organizează de către Serviciul Sport, 

Prefectura judeţului Botoşani, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă al Judeţului Botoşani, Inspectoratul Judeţean al 
Poliţiei de Frontieră Botoşani în colaborare cu Federaţia Română de 
Karate Modern şi Direcţia Judeţeană pentru Sport, în perioada 21–
24.10.2009, în municipiul Botoşani, cu participarea lucrătorilor şi cadrelor 
din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

La etapa finală o echipă este formată din 4 concurenţi pentru cele 4 
categorii de greutate (kumite). 
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Fiecare structură îşi va stabilii numărul de echipe pentru clasamentul 
general. 

Prefecturile, Aparatul Central şi Academia de Poliţie  pot participa cu 
un singur sportiv pe categorie şi unul la kata). 

Inspectoratul General al Poliţiei Române participă cu 50 sportivi la 
kumite şi 10 la kumite femei, Inspectoratul General al Jandarmeriei 
Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul 
General al Poliţiei de Frontieră pot participa cu câte 25 de sportivi la 
kumite şi 5 la kumite feminin.  

Concurenţii vor prezenta avizul medical la şedinţa tehnică. 
Concurenţii bărbaţi vor purta, pe timpul competiţiei, obligatoriu, 

echipament de protecţie pentru mâini şi tibie, precum şi proteze dentare. 
Concurentele vor purta, pe timpul competiţiei, obligatoriu echipament de 
protecţie pentru mâini şi tibie, bustiere, precum şi proteze dentare. 

 
IV. DESFĂŞURARE 

Campionatul de KARATE–DO include: 
• concursul de KATA (individual) masculin şi feminin; 
•  concursul de KUMITE (pe perechi) masculin, la următoarele 

categorii de greutate: 70 kg, 75 kg, 80 kg şi peste 80 kg; 
• concursul de KUMITE (pe perechi) feminin – open. 

 
La competiţia de KUMITE masculin (pe perechi) fiecare unitate 

prezintă cinci concurenţi, la fiecare categorie de greutate, care vor puncta 
şi pentru clasamentul general pe echipe. 

În cadrul şedinţei tehnice, căpitanul de echipă trebuie să prezinte un 
formular cu numele şi categoria de greutate a celor cinci luptători care 
formează echipa. 

 
Timpul efectiv de luptă este de 3 minute. 
 
Concursul de KATA se desfăşoară pe perechi, în sistem eliminatoriu, 

fiecare concurent urmând să prezinte un KATA conform listei oficiale 
WUKO-KATA, în concordanţă cu şcolile KARATE-DO, recunoscute de 
WUKO, bazate pe sistemele GOJU-RYU, SHITO-RYU; SHOTO-KAN şi 
WADO-RYU. Concurenţii care se califică în fazele următoare vor 
prezenta un alt exerciţiu de KATA, faţă de cel prezentat anterior. 
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V. CLASAMENT 

Se întocmesc clasamente finale individuale la KATA şi KUMITE, 
pentru fiecare categorie de greutate, atât la masculin cât şi la feminin. 

Clasamentul final pe echipe se întocmeşte numai la KUMITE, prin 
adiţionarea punctajului obţinut la cele patru categorii de greutate 
(masculin).  

Locul I – 7 puncte, locul II – 5 puncte, locurile III – 3 puncte, locurile 
V – 1 punct. 

În caz de egalitate se vor lua în calcul pentru departajare locurile I, II 
şi III. 

Dacă egalitatea persistă, se va lua în calcul numărul de victorii 
obţinute de sportivii clasaţi pe primul loc, iar în ultimă instanţă, prin 
punctaj tehnic acumulat. 

VI. PREMII 

La etapa finală pe Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, la 
KUMITE, se acordă medalii, premii în bani şi diplome primilor trei clasaţi 
la fiecare categorie de greutate (masculin), cât şi la concursul open 
(feminin), iar celor situaţi pe locurile V, diplome. La KATA, primilor trei 
clasaţi li se acordă medalii, premii în bani şi diplome, iar celor situaţi pe 
locurile IV-VI, diplome. 

În clasamentul pe echipe, primele trei clasate primesc cupe şi 
diplome, iar cele clasate pe locurile IV–VI, diplome. 
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REGULAMENTUL 
CAMPIONATULUI DE ŞAH 

I. SCOP 

 
Campionatul de şah îşi propune să contribuie la popularizarea şi 

practicarea organizată a acestei discipline în cadrul Ministerului Internelor 
şi Reformei Administrative, în scopul dezvoltării gândirii creatoare a 
efectivelor. 

 
 

II. ORGANIZARE 
 

Campionatul de şah se organizează pentru lucrători şi cadre (bărbaţi 
şi femei) astfel: 

 
Etapa I (faza pe subunităţi şi unităţi) va avea loc până la 26.10.2009. 
 
Etapa a II-a (turneul final) se organizează de Serviciul Sport, 

Prefectura judeţului Mureş, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, 
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mureş, Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă al Judeţului Mureş, în colaborare cu Federaţia Română de 
Şah şi Direcţia Judeţeană pentru Sport, în perioada 08–14.11.2009, în 
staţiunea Sovata-Băi. 

La etapa finală, prefecturile, inspectoratele de poliţie judeţene pot 
participa cu câte un concurent. 

Inspectoratul General al Poliţiei Române participă la finală cu 20 
concurenţi, Aparatul Central al M.I.R.A. şi Academia de Poliţie cu câte 3, 
concurenţi, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul General al Poliţiei de 
Frontieră, cu câte 10 concurenţi. 
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III. DESFĂŞURARE1

La etapa I, concursul se organizează în sistem turneu – fiecare cu fiecare. 
Turneul final se desfăşoară în 9 runde, pe parcursul a 4 zile şi 

jumătate (2+2+2+2+1) în sistem „Elveţian“2. 
Timpul de joc afectat unui jucător într-o partidă de şah este de 90 

min., astfel: 
– în primele 60 min., jucătorul efectuează minimum 40 de mutări. În 

caz contrar, pierde partida prin depăşirea timpului de gândire; 
– următoarele 30 min. se joacă după regula activizării, până la 

expirarea timpului. 
Se acordă handicap de timp şi plus pentru fiecare categorie 

inferioară de clasificare sportivă, câte 5 minute. Timpul handicap se 
scade jucătorului cu clasificare superioară. 

IV. CLASAMENT 

Clasamentul se întocmeşte individual, în baza punctelor acumulate 
de jucători, după desfăşurarea celor 9 runde. 

Se va întocmi şi un clasament separat cu jucători de categoria a II-a, 
a III-a şi neclasificaţi. 

În caz de egalitate, departajarea se face aplicându-se în ordine: 
coeficienţii „scor progresiv” şi „scor regresiv” (totalul cumulului de puncte), 
primul criteriu fiind victoria directă, dacă jucătorii s-au întâlnit. 

V. PREMII 

Concurenţii situaţi pe primele 3 locuri în clasamentul individual vor 
primi medalii, premii în bani şi diplome, iar cei clasaţi pe locurile IV–VI, 
diplome. 
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1 La turneul final concurenţii se vor prezenta cu un joc de şah complet şi ceas pentru 
marcarea timpului, cu legitimaţia de sportiv din care să reiasă clasificarea sportivă. 
2 În sistem „elveţian“ după prima rundă se trag la sorţi perechile, acestea alcătuindu-se din 
jucătorii cu acelaşi punctaj realizat. Spre exemplu: în runda a doua se vor întâlni între ei 
câştigătorii (1/2 punct) şi învinşii (0 puncte). În continuare, pentru restul rundelor se 
procedează la fel, trăgându-se de fiecare dată la sorţi perechile cu punctaj egal. 



 

 

 
 
 

REGULAMENTUL  
ZILELOR SPORTULUI ÎN M.I.R.A. 

 

 

I. SCOP 

Scopul competiţiei este angrenarea unui număr sporit de lucrători şi 
cadre, la practicarea sistematică a exerciţiilor fizice şi sportului, ca mijloc 
de bază pentru menţinerea şi întărirea sănătăţii, pentru creşterea 
rezistenţei generale la efort. 

II. PARTICIPANŢI 

La aceste activităţi vor participa personalul din structurile ministerului 
şi reprezentanţii primăriilor, consiliilor judeţene şi direcţiilor judeţene 
pentru sport. 

III. ORGANIZARE 

Minifotbal 
Sistemul de joc: În etapa I meciurile se vor desfăşura în sistem 
eliminatoriu. În cea de-a doua etapă, echipele rămase în concurs vor 
disputa meciuri după sistemul turneu – fiecare cu fiecare. 
Regulament de joc:  

• echipele vor fi formate din 5 jucători de câmp şi un portar, plus 4 
rezerve; 

• durata jocurilor: 2 reprize a 30 de minute, cu 5 minute pauză. 
Dacă după terminarea timpului regulamentar de joc scorul este 
egal, se vor executa câte 5 lovituri de la 7 metri; 

• în etapa a II-a, pentru stabilirea învingătorului se va ţine cont, în 
ordine, de numărul de puncte acumulate (3 puncte pentru victorie 
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şi 1 punct pentru meci egal), victoria directă şi golaverajul. Dacă 
egalitatea persistă se vor executa câte 5 lovituri de la 7 metri. 

 
 

Fotbal-tenis 
Sistemul de joc: În etapa I, meciurile se vor desfăşura în sistem 

eliminatoriu. În cea de-a doua etapă, echipele rămase în concurs vor 
disputa meciuri după sistemul turneu – fiecare cu fiecare. 
Regulament de joc:  

• echipele vor fi formate din 2 jucători; 
• în timpul desfăşurării jocului, mingea are voie să cadă o singură 

dată şi se pot efectua două pase între coechipieri; 
• meciurile se vor disputa după sistemul: două seturi câştigate din 

trei, fiecare set fiind câştigat de cel care ajunge primul la 15 
puncte. În caz de egalitate la 15, se va continua meciul până la o 
diferenţă de două puncte. 

 
 

Tenis de câmp 
Sistemul de joc: Se vor desfăşura numai jocuri de simplu, în sistem 

eliminatoriu. 
Regulamentul de joc: Conform Regulamentului F. R. Tenis (două 

seturi câştigate din 3).  
 
 

Volei 
Sistemul de joc: meciurile se vor desfăşura în sistemul turneu, 

fiecare cu fiecare. 
Regulamentul de joc: 

• echipele vor fi formate din 6 jucători plus până la 6 rezerve; 
• Conform Regulamentului F.R. Volei (două seturi câştigate din 3); 
• Pentru stabilirea învingătorului se va ţine cont, în ordine, de 

numărul de puncte acumulate, victoria directă şi setaveraj. 

Baschet 
Sistemul de joc: meciurile se vor desfăşura în sistemul turneu –

fiecare cu fiecare. 
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Regulamentul de joc: 
• echipele vor fi formate din 5 jucători plus până la 4 rezerve; 

• durata jocurilor: 2 reprize a 15 minute, cu 5 minute pauză. Dacă 
după terminarea timpului regulamentar de joc scorul este egal, se 
vor executa câte 5 lovituri libere de departajare; 

• Pentru stabilirea învingătorului se va ţine cont, în ordine, de 
numărul de puncte acumulate (2 puncte pentru victorie şi 1 punct 
pentru meci egal), victoria directă şi coşaverajul. Dacă egalitatea 
persistă, se vor executa câte 5 lovituri libere de departajare. 

Participanţii vor fi premiaţi cu: medalii, cupe, plachete etc., precum şi 
alte premii din sponsorizări. 
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CALENDARUL SPORTIV INTERNAŢIONAL AL 
UNIUNII SPORTIVE A MINISTERULUI DE INTERNE 

DIN ROMÂNIA ÎN ANUL 2009 
 
 
 
 

Participarea reprezentanţilor Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative la competiţiile sportive internaţionale se realizează prin 
intermediul Uniunii Sportive a Ministerului de Interne din România 
(U.S.M.I.R.), organizaţie cu scop nepatrimonial, constituită în baza Legii 
nr. 21 din anul 1924, revizuită prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr. 26 din 31.01.2000. 

Uniunea Sportivă a Ministerului de Interne din România 
(U.S.M.I.R.) este membră a Uniunii Sportive Internaţionale a Poliţiilor 
(U.S.I.P.), Uniunii Sportive a Poliţiilor din Europa (U.S.P.E.) şi Uniunii 
Sportive a Poliţiilor din Balcani (U.S.P.B.), având ca direcţie prioritară de 
activitate consolidarea prin sport a relaţiilor de prietenie şi colaborare ale 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din România cu instituţii 
similare din alte ţări.  
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
concursului 

Perioada de 
desfăşurare 

Locul 
desfăşurării Organizatori Obs. 

1. 
Campionatul 
European de 

Schi al Poliţiştilor 
15-20 martie Suedia U.S.P.E. 

2. 

Campionatul 
European de 

Volei Masculin al 
Poliţiştilor 

18-25  
mai Bulgaria U.S.P.E. 

 
 
3. 
 
 

Grupa de 
calificare la 

Campionatul 
European de 

Volei Feminin al 
Poliţiştilor 

15-17 mai Bucureşti    U.S.P.E. şi 
U.S.M.I.R. 

4. 
Campionatul 

European de Înot 
al Poliţiştilor 

27-31 
 iulie Spania U.S.P.E. 

5. 

Campionatul 
European de 

Volei Feminin al 
Poliţiştilor 

12-19 
octombrie Franţa U.S.P.E. 

 
 
6. 
 
 

Meciuri de 
calificare la 

Campionatul 
European de 

Fotbal 

octombrie Anglia U.S.P.E. 

7. 
Campionatul 

Mondial de Cros 
al Poliţiştilor 

02-05  
aprilie CIPRU U.S.I.P. 

8. 

Campionatul 
Balcanic de 

Fotbal al 
Poliţiştilor 

(finala) 

iunie Grecia U.S.P.B. 

9.      
Cupa 

Internaţională de 
Unifight 

05-10 
octombrie Bucureşti U.S.M.I.R. 

Competiţiile se 
vor desfăşura 
în conformitate 
cu 
Regulamentele 
emise de 
organizatori 

 
 

Notă:  
– loturile sportive ale ministerului vor participa şi la alte competiţii la care vor fi invitate, pe 

baza aprobării conducerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; 
– datele de desfăşurare ale competiţiilor care nu se regăsesc în tabel vor fi anunţate de 

organizatori. 

 85



 
CRITERII DE SELECŢIE 

a sportivilor în loturile U.S.M.I.R. 

 

 

Pentru selecţionarea sportivilor care vor face parte din loturile 
U.S.M.I.R. în vederea participării la competiţiile sportive internaţionale, se 
va ţine cont de următoarele criterii: 

♦ rezultate obţinute la competiţiile interne şi internaţionale de 
performanţă, în ultimii 2 ani; 

♦ rezultate obţinute la campionatele Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, prevăzute cu finale pe minister, în ultimii 
2 ani; 

♦ rezultate obţinute în competiţiile internaţionale ale poliţiştilor; 
♦ forma sportivă de moment. 
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