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                                        CALENDARUL 
PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI SPORTIVE 

INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE DIN ANUL 2016

Calendarul principalelor activităţi sportive, care se vor organiza în unităţile 
Ministerului Afacerilor Interne în anul 2016 şi cheltuielile de la buget necesare 
desfăşurării acestora au fost aprobate de conducerea ministerului prin Raportul
Centrului Cultural al M.A.I., nr. 4527934 din 18.12.2015. 

Pentru stabilirea  locaţiilor 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 
Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din instituţiile de 
învăţământ ale ministerului. 

Competiţiile internaţionale la care vor participa loturile sportive ale Ministerului 
Afacerilor Interne în anul 2016 au fost stabilite pe baza invitaţiilor adresate de uniunile 
sportive internaţionale, la care este afiliată Uniunea Sportivă a Ministerului de Interne 
din România (U.S.M.I.R.). 

 
Lucrarea a fost elaborată de Biroul Coordonare Activităţi Sportive din cadrul 

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

Conform actelor normative în vigoare, în Ministerul Afacerilor Interne, 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, 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 care revin 
instituţiei noastre. 

Calendarul sportiv pentru anul 2016, întocmit de Biroul Coordonare Activităţi 
Sportive din cadrul Centrului Cultural al M.A.I., cuprinde principalele activităţi sportive 
interne, cu caracter competiţional, precum şi participările la întrecerile ce se regăsesc în 
calendarul 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 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 Afacerilor Interne, având drept scop: 

 
• menţinerea şi întărirea sănătăţii efectivelor; 
• dezvoltarea calităţilor fizice şi morale; 
• stimularea celor cu aptitudini fizice deosebite în vederea participării la 

competiţiile internaţionale; 
• întărirea legăturilor cu societatea civilă; 
• dezvoltarea relaţiilor interumane în rândul personalului M.A.I.; 
• amplificarea relaţiilor de prietenie şi colaborare între personalul M.A.I. şi 

personalul ministerelor de interne 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 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 Afacerilor Interne; 

 
 prevenirea şi combaterea influenţelor dăunătoare ale sedentarismului asupra 

stării de sănătate şi capacităţii de muncă a personalului prin participarea în 
mod organizat la activităţi sportive; 
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 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 cerinţele actuale şi de perspectivă, determinate de sarcinile şi misiunile 
specifice  instituţiei noastre. 

 
În vederea realizării obiectivelor propuse, comandanţii (şefii) de la toate eşaloanele 

vor conduce, organiza, îndruma şi controla această activitate  în aşa fel încât efectivele 
să fie cuprinse în activităţi sportive, luând toate măsurile pentru a-i asigura un caracter 
de masă, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 154/03.03.2004. De asemenea, se 
va milita pentru creşterea numerică a participanţilor la aceste activităţi sportive în 
vederea asigurării continuităţii în pregătire. 

 
În baza prevederilor Calendarului sportiv elaborat de Biroul Coordonare 

Activităţi Sportive din cadrul Centrului Cultural al M.A.I., unităţile îşi vor alcătui 
propriile programe de activităţi sportive, care vor cuprinde şi concursurile cu etape finale 
pe Ministerul Afacerilor Interne. 
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    ASPECTE ORGANIZATORICE 

1. În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 
154 din 03.03.2004 şi ale Raportului Centrului Cultural al M.A.I. nr. 4527934 din 
18.12.2015, aprobat de conducerea ministerului, resursele financiare privind organizarea 
etapelor preliminare şi participarea unităţilor la campionatele sportive, prevăzute să se 
desfăşoare cu finale pe Ministerul Afacerilor Interne, se vor asigura astfel: 

1.1. Drepturile băneşti reprezentând diurna de delegare, precum şi cheltuielile de 
transport şi cazare ale concurenţilor şi personalului tehnic(organizatori) 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, 
fiind consideraţi în misiune, ţinându-se cont de următoarele: 

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

hrană, din diurna de delegare în numerar, primită de la unitatea de bază; 
hrana va fi asigurată prin intermediul organizatorilor. 

 asigurarea alocaţiei zilnice de hrană de către unitatea organizatoare a 
concursului şi acordarea acesteia personalului tehnic aprobat (ex. arbitri), în 
limita plafonului stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1447 din 28 nov. 2007 – 
privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă – referitor la 
alte acţiuni sportive decât cele de performanţă; 

 hrănirea concurenţilor studenţi şi elevi, participanţi la Campionatul 
Instituţiilor de Învăţământ ale M.A.I., se face pe baza biletelor de 
subzistenţă. 

 
1.2. Cheltuielile pentru închirierea bazelor sportive, precum şi cele pentru plata 

arbitrilor se vor asigura din fondurile bugetare alocate Centrului Cultural al M.A.I. şi vor 
fi asimilate prestărilor de servicii efectuate de terţi. 

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

1.4. Sumele băneşti necesare pentru achiziţionarea de cupe, medalii, diplome, 
plachete şi materiale sportive vor fi asigurate din fondurile bugetare alocate Centrului 
Cultural al M.A.I.. 

2. Etapele finale ale campionatelor Ministerului Afacerilor Interne se vor organiza în 
colaborare cu inspectoratele judeţene de armă şi cu sprijinul federaţiilor de specialitate 
şi al direcţiilor judeţene pentru sport. 
 

3. Organizarea  etapelor campionatelor Ministerului Afacerilor Interne se va efectua pe 
baza Regulamentelor incluse în Calendarul sportiv anual elaborat de către Biroul 
Coordonare Activităţi Sportive din cadrul Centrului Cultural al M.A.I.. 

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

Unele aspecte din regulament pot fi modificate la şedinţa tehnică dinaintea fiecărei 
competiţii, la iniţiativa organizatorilor, în consens cu şefii de lot. Măsura are drept scop 
adaptarea competiţiei la specificul M.A.I., în condiţiile îndeplinirii obiectivului de 
promovare a sportului de masă în rândul personalului propriu. 
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      4. Organizarea activităţilor sportive la nivelul unităţilor se va stabili prin regulamente 
proprii de concurs. 
 

5. În legătură cu participarea concurenţilor din rândul funcţionarilor publici cu statut 
special, funcţionarilor publici, cadrelor militare, personalului contractual, studenţilor şi 
elevilor, la etapele finale ale campionatelor Ministerului Afacerilor Interne, se fac 
următoarele precizări: 

 la finalele respective pot participa reprezentanţi din toate categoriile de personal 
salariat în activitate apţi din punct de vedere medical(cu excepţia 
Campionatului de Tir unde pot participa doar cadrele militare şi funcţionarii 
publici cu statut special);  

 studenţii şi elevii, apţi din punct de vedere medical, pot participa la Campionatul 
Instituţiilor de Învăţământ ale M.A.I., precum şi la competiţiile ale căror discipline 
nu se regăsesc în acest campionat.  

 Nu sunt admişi la întreceri sportivii activi care sunt legitimaţi în secţiile de 
performanţă ale cluburilor sportive din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi 
cadrele în rezervă sau retragere; 

 respectarea termenului de înscriere la etapele finale este obligatorie. Structurile 
vor trimite organizatorilor prevăzuţi în Regulamente, cu 15  zile înaintea începerii 
concursului, tabelul nominal cu participanţii, pe probe şi categorii; 

 în cazul în care posibilităţile de desfăşurare a competiţiei permit participarea unui 
număr mai mare de sportivi decât cel specificat prin regulament, se poate 
suplimenta numărul de locuri pentru structurile care solicită  acest lucru, cu 
aprobarea organizatorului; 

 validarea înscrierilor în concurs se va face în cadrul şedinţelor tehnice, pe baza 
tabelelor nominale(conform modelului anexat) aprobate de comandantul (şeful) 
unităţii, concurenţii având obligatoriu şi viza medicală a medicului de unitate cu 
specificaţia „Apt efort fizic campionatul............al M.A.I.”; 

 contestaţiile se depun în timpul şedinţelor tehnice(referitoare la dreptul de 
participare) şi la maxim 30 de minute după terminarea probei sau a jocului; 

 soluţionarea contestaţiilor se va face de către o comisie(număr impar) formată 
din: un reprezentant al Biroului Coordonare Activităţi Sportive din cadrul Centrului 
Cultural al M.A.I., un reprezentant al federaţiei de specialitate sau al direcţiei 
judeţene pentru sport, precum şi   conducătorii de loturi; 

 unităţile coorganizatoare ale finalelor pot înscrie o echipă (concurent) în plus faţă 
de prevederile regulamentului; 

 la etapele finale pe minister, concurenţii se vor înscrie şi vor participa obligatoriu 
la categoria corespunzătoare vârstei (împlinită la data desfăşurării competiţiei) şi 
greutăţii prevăzute în regulamentele competiţiilor. După şedinţa tehnică nu se 
mai admit modificări (probe de concurs, categorii de vârstă şi greutate);  

 Prevederile Regulamentului de concurs şi modul de desfăşurare a competiţiei, 
vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor de către personalul tehnic desemnat, în 
cadrul şedinţei tehnice; 

 lucrătorii M.A.I. scutiţi medical total pentru efort fizic nu au dreptul de a participa 
la competiţiile din calendarul sportiv; 

 loturile participante la finalele campionatelor vor avea un conducător desemnat 
de conducerea structurii din care provine lotul, care va răspunde de toţi 
componenţii echipei în concurs şi în afara acestuia; 

 Organizatorul (Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al 
M.A.I.) îşi rezervă dreptul de a exclude din competiţie, pentru indisciplină, 
participanţii al căror comportament împiedică desfăşurarea în cele mai bune 
condiţii a acestor activităţi.  
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 În cadrul şedinţei tehnice, concurenţii vor fi instruiţi cu privire la măsurile luate în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aceştia având obligaţia de a lua la 
cunoştinţă şi semna tabelul cu instruirea colectivă; 

 prezentarea participanţilor în localităţile care găzduiesc finalele campionatelor se 
face la data şi ora comunicate, în scris, de Biroul Coordonare Activităţi 
Sportive din Centrul Cultural al M.A.I.. Neprezentarea la şedinţa tehnică a 
sportivilor atrage după sine neînscrierea în concurs; 

 în mod obligatoriu, vor participa la festivităţile de deschidere şi de premiere toţi 
sportivii(echipele), ţinuta fiind cea sportivă. 

 

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 colectate pe baza O.M.A.I. nr. 1385/2006, privind susţinerea  
materială a activităţilor cultural-artistice şi sportive, desfăşurate în unităţile/instituţiile 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în asociaţiile şi cluburile sportive constituite în 
cadrul acestora şi 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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Model 
 
Antetul unităţii                                                               Nesecret 
                                                                                     Exemplar nr. 

                                                   Nr.  
                                                      Data 

 
 
 

APROB 
COMANDANTUL (ŞEFUL)  

UNITĂŢII 
 

 
 
 
 

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

al Ministerului Afacerilor Interne  
(locul şi data desfăşurării) 

Nr. 
crt. 

Grad Nume 
prenume 

Unitatea Data naşterii 

 

* Medicul de unitate trebuie să specifice pentru fiecare în parte dacă este sau nu apt 
pentru efortul depus la competiţia la care va participa. 

 
 
 
 

                                                                VIZAT
                                                         Şeful Serviciului 
                                                         Resurse Umane 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Categ. 
vârstă 

Proba Viza medicală 
(medic unitate) 
*Apt efort fizic 

campionatul..............al 
M.A.I. 

Obs. 
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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 dezvoltare 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 a calităţilor motrice necesare 
îndeplinirii misiunilor de serviciu. 
 

II. ORGANIZARE 
 

Etapele pe subunităţi şi unităţi se organizează până la 29.01.2016. 
 

Etapa finală se organizează în perioada 16–19.02.2016, la Vatra Dornei, judeţul 
Suceava, de către Biroul Coordonare Activitǎţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I., 
împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Suceava, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Suceava, 
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei şi în colaborare cu 
Federaţia Română de Schi şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava. 

 
Concursul se organizează pentru toate categoriile de personal salariat al 

M.A.I. (în activitate), bărbaţi şi femei  astfel: 
       Bărbaţi: 

a) Grupa I, până la 35 ani; 
b) Grupa a II-a, 35-45 ani. 
c) Grupa a III-a, peste 45 ani 

 
Femei:  la probele alpine. 

 
III. PARTICIPARE 

 
La etapa finală, Aparatul Central al Ministerului Afacerilor Interne, Academia 

de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” şi Inspectoratele Generale participă cu un 
număr de sportivi după cum urmează:  
 

1. Aparatul Central al M.A.I. şi Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza”: 

 
                                           -35 ani              - 2 concurenţi 
                         Alpine         35 – 45 ani       - 1 concurent 
                                           +45                   - 1 concurent 
BĂRBAŢI 
 
                                           - 35 ani              - 1 concurent 
                          Fond           35 – 45 ani       - 1 concurent 
                                           +45 ani               - 1 concurent 
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FEMEI     - 2 concurente la probele alpine 
 

2. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 
 
 
                                           - 35 ani               - 20 concurenţi 
                         Alpine           35 – 45 ani       - 10 concurenţi 
                                           + 45                     -  5 concurenţi 
BĂRBAŢI 
 
                                             - 35 ani              - 10 concurenţi 
                          Fond             35 – 45 ani       - 10 concurenţi 
                                            + 45 ani               -  5 concurenţi 
 
FEMEI     - 10 concurente la probele alpine 
 
3. INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE 
 
                                            - 35 ani              – 10 concurenţi 
                         Alpine            35 – 45 ani      –  5 concurenţi 
                                            + 45                   -   5 concurenţi 
BĂRBAŢI 
 
                                              - 35 ani             -  5 concurenţi 
                          Fond              35 – 45 ani     -  5 concurenţi 
                                             + 45 ani             -  5 concurenţi 
 
FEMEI     - 5 concurente la probele alpine 
 
4. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ROMÂNE 
 
                                             - 35 ani             – 10 concurenţi 
                         Alpine            35 – 45 ani      –   5 concurenţi 
                                            + 45                    -   5 concurenţi 
BĂRBAŢI 
 
                                             - 35 ani                - 5 concurenţi 
                          Fond              35 – 45 ani       - 5 concurenţi 
                                            + 45 ani                - 5 concurenţi 
 
FEMEI     - 5 concurente la probele alpine 
 
5. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
                                             - 35 ani              - 10 concurenţi 
                         Alpine             35 – 45 ani      - 5 concurenţi 
                                            + 45                    - 5 concurenţi 
BĂRBAŢI 
 
                                             - 35 ani               - 5 concurenţi 
                          Fond              35 – 45 ani      - 5 concurenţi 
                                             + 45 ani              - 5 concurenţi 
 
FEMEI     - 5 concurente la probele alpine 
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IV. DESFĂŞURARE 
 

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

La categoria femei, întrecerile se desfăşoară la slalom uriaş şi slalom special. 
La toate probele 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 primeşte punctajul pentru ultimul loc, plus 1 punct. 
 

V. CLASAMENTE 
 

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

Clasamentul general, pe echipe, se întocmeşte prin totalizarea punctajului 
aferent medaliilor câştigate (aur – 6 puncte, argint – 4 puncte şi bronz – 2 puncte), 
de către fiecare structură din clasamentul individual ( alpin şi fond). Structura cu cel 
mai mare număr de puncte va fi declarată câştigătoare. 

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

VI. PREMII 
 

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

medalii şi diplome, 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 cazul în care condiţiile meteo sunt 
favorabile.  
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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 Afacerilor Interne, în scopul 
dezvoltării gândirii creative a efectivelor. 
 

II. ORGANIZARE 
 
Etapa I (faza pe subunităţi şi unităţi) va avea loc până la 05.02.2016. 
 
Etapa a II-a (turneul final) se organizează în perioada 06-12.03.2016, în 

municipiul Craiova, judeţul Dolj, de către Biroul Coordonare Activităţi Sportive din 
Centrul Cultural al M.A.I., împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al 
Judeţului Dolj şi în colaborare cu Federaţia Română de Şah şi Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret Dolj. 
 

III. PARTICIPARE 
 

Campionatul de Şah se organizează pentru toate categoriile de personal 
salariat al M.A.I. (în activitate), bărbaţi şi femei, astfel: 

 
La etapa finală,  Inspectoratul General al Poliţiei Române participă cu  20 de 

concurenţi, Aparatul Central al M.A.I. cu 10 concurenţi, Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza” cu 5 concurenţi, Inspectoratul General al Jandarmeriei 
Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul 
General al Poliţiei de Frontieră Române, cu câte 10 concurenţi. 

 
IV. DESFĂŞURARE 

 
La turneul final, concurenţii se vor prezenta cu un joc de şah complet şi ceas 

pentru marcarea timpului, iar cei care intră în categoria „clasificaţi” vor avea la ei şi 
legitimaţia de sportiv din care să reiasă clasificarea sportivă. 

 
Turneul final se desfăşoară în 9 runde, pe parcursul a 4 zile şi jumătate 

(2+2+2+2+1), în sistem „elveţian“∗. 
Timpul de joc afectat unui jucător într-o partidă de şah este următorul: 
– pentru primele 40 de mutări sunt alocate 60 de minute  

+ increment de timp de 15 secunde/mutare, depăşirea timpului de gândire ducând la 
pierderea partidei; 

– pentru restul mutărilor se alocă 15 minute + increment de timp de 15 
secunde/mutare (se va juca după regula activizării). 

 

                                                           
* În sistem „elveţian“, după prima rundă se trag la sorţi perechile, acestea alcătuindu-se din jucătorii cu acelaşi punctaj realizat. 
De 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. 

 12



 
V. CLASAMENT 

 
Clasamentul se întocmeşte individual, în baza punctelor acumulate de jucători, 

după desfăşurarea celor 9 runde. 
Se va întocmi şi un clasament separat pentru jucători neclasificaţi. 
 
În caz de egalitate, departajarea se face aplicându-se în ordine următoarele 

criterii: 
 

– rezultatul direct sau mica diagramă; 
– Buchholz tăiat (suma punctelor obţinute în final de către adversarii întâlniţi cu 

eliminarea punctajului celui mai slab dintre ei); 
– punctajul progresiv (suma punctelor obţinute de un jucător după fiecare 

rundă). 
 

VI. PREMII 
 

Concurenţii clasaţi pe primele  trei locuri la cele două categorii vor primi medalii şi 
diplome, iar cei clasaţi pe locurile IV-VI, diplome.
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REGULAMENTUL 
CAMPIONATULUI DE JUDO 

 
 
 
 

I. SCOP 
 

Competiţia îşi propune angrenarea unui număr cât mai mare de lucrători ai M.A.I. 
(femei şi bărbaţi) la practicarea exerciţiilor fizice 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 optime a sarcinilor şi misiunilor de serviciu. 

 
 

II. ORGANIZARE 
 

Etapa pe subunităţi şi unităţi se organizează până la data de 15.02.2016. 
 
Etapa finală se organizează în perioada 15-18.03.2016, în municipiul Deva, 

judeţul Hunedoara, de către Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural 
al M.A.I. împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Hunedoara, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului 
Hunedoara şi în colaborare cu Federaţia Română de Judo şi Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret Hunedoara. 

 
III. PARTICIPARE 

 
Campionatul de Judo se organizează pentru toate categoriile de personal 

salariat al M.A.I. (în activitate), bărbaţi şi femei, astfel: 
 
Inspectoratul General al Poliţiei Române participă la categoria bărbaţi: până 

la 35 de ani – 36 concurenţi, 35-45 de ani – 50 concurenţi, peste 45 de ani – nelimitat 
şi la categoria femei – 12 concurente. 

 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă participă la categoria 

bărbaţi: până la 35 de ani – 18 concurenţi, 35-45 de ani – 25 concurenţi, peste 45 de 
ani – nelimitat şi la categoria femei – 6 concurente.  

 
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române participă la categoria bărbaţi: 

până la 35 de ani – 18 concurenţi, 35-45 de ani – 25 concurenţi, peste 45 de ani – 
nelimitat şi la categoria femei – 6 concurente.  

 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române participă la categoria 

bărbaţi: până la 35 de ani – 18 concurenţi, 35-45 de ani – 25 concurenţi, peste 45 de 
ani – nelimitat şi la categoria femei – 6 concurente. 

 
Aparatul Central al Ministerului Afacerilor Interne, Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” şi Prefecturile participă la categoria bărbaţi: până la 35 de ani 
– 6 concurenţi, 35-45 de ani – 10 concurenţi, peste 45 de ani – nelimitat şi la categoria 
femei – 6 concurente. 
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IV. DESFĂŞURARE 
 

Concursul se desfăşoară, la individual, în sistem eliminatoriu, cu recalificări, pe 
categorii de greutate, astfel: 

 
– Grupa I, bărbaţi, până la 35 de ani: 66 kg, 73 kg, 81 kg,  

90 kg, 100 kg şi +100 kg; 
 
– Grupa a II-a, bărbaţi 35-45 de ani: 73 kg, 81 kg, 90 kg,  

100 kg şi +100 kg; 
 

– Grupa a III-a, bărbaţi, peste 45 de ani: 81 kg, 90 kg, 100 kg şi +100 kg 
 

– Grupa a IV-a, femei: până la 60 kg şi peste 60 kg. 
 
În cadrul concursului individual, sportivii pot participa numai la categoria de 

vârstă şi greutate corespunzătoare. 
Spaţiul de luptă este cel prevăzut de regulamentul Federaţiei Române de Judo. 

 
Timp efectiv de luptă: 3 minute. În situaţia în care, la individual, nu se vor 

înscrie cel puţin 4 concurenţi de categorie, categoriile se vor cumula, urmând a fi 
stabilite la şedinţa tehnică. 

 
V. CLASAMENTE 

 
Clasamentele individuale se întocmesc pentru fiecare categorie de vârstă şi  

greutate. 
Clasamentul general, pe echipe, se întocmeşte prin totalizarea punctajului 

aferent medaliilor câştigate (aur – 6 puncte, argint – 4 puncte şi bronz – 2 puncte), 
de către fiecare structură din clasamentul individual (femei şi bărbaţi). Structura cu cel 
mai mare număr de puncte va fi declarată câştigătoare. 

În caz de egalitate, câştigă echipa cu cele mai multe locuri I, II şi III, iar dacă 
egalitatea persistă, modalitatea de departajare va fi stabilită la şedinţa tehnică, în 
conformitate cu regulamentul Federaţiei Române de Judo. 

 
VI. PREMII 

 
● individual: locurilor I, II şi III la fiecare categorie de vârstă şi  greutate 
                      – medalii şi diplome, iar locurilor V – diplome; 
● echipe: primelor 3 clasate – cupe şi diplome, iar locurilor IV-VI, diplome.
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REGULAMENTUL  
CAMPIONATULUI DE TENIS DE MASĂ 

 
 

I. SCOP 
 

Campionatul de tenis de masă urmăreşte angrenarea personalului Ministerului 
Afacerilor Interne la practicarea activităţilor sportive menite să contribuie la menţinerea 
şi întărirea sănătăţii, creşterea capacităţii de efort fizic şi intelectual. 
 

II. ORGANIZARE 
 

Etapa I (pe subunităţi şi unităţi) se organizează până la 12.02.2016. 
Etapa a II-a, pe inspectoratele generale, se organizează până la 26.02.2016. 

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 în perioada 04 – 09.04.2016, în municipiul 
Bistriţa, judeţul Bistriţa Năsăud, de către Biroul Coordonare Activităţi Sportive din 
Centrul Cultural al M.A.I., împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa 
Năsăud, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa Năsăud, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă al Judeţului Bistriţa Năsăud şi în colaborare cu Federaţia Română 
de Tenis de Masă şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bistriţa Năsăud.  
 

III. PARTICIPARE 
 

Campionatul de tenis de masă se organizează pentru toate categoriile de personal 
salariat al M.A.I. (în activitate), bărbaţi şi femei, astfel: 

La categoria personal salariat bărbaţi, la etapa finală pe Ministerul Afacerilor 
Interne, în urma desfăşurării etapei a II-a, pot participa: de la Inspectoratul General 
al Poliţiei Române – 22 concurenţi (8 până la 35 de ani, 8 la grupa 35-45 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 Române – 11 (4 + 4 + 3), 
din Aparatul Central al M.A.I. – 5 (2 + 1 + 2), de la Academia de Poliţie „Alexandru 
Ioan Cuza“ – 5 (2 + 1 + 2). 

În plus, următorii 8 concurenţi, clasaţi pe locurile I-II la fiecare categorie de vârstă, în 
etapa finală a campionatului de tenis de masă ediţia 2015, se vor califica direct, fără a mai 
participa la faza pe zone, astfel: 

 
• până la 35 ani 

– Fărcaş Dan – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sălaj; 
– Labo Alexandru – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului 

Cluj; 
• 35–45 ani 

– Rus Traian – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj 
– Nistor Dorel –  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud; 
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• peste 45 ani 
– Doncea Cătălin – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu; 
– Andreicuţ Viorel – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa Năsăud ; 

●   femei  
– Udrea Raluca – D.I.P.I. ; 
– Cojocariu Roxana – I.J.J. Ilfov. 
 

 
La categoria personal salariat feminin, competiţia se va desfăşura fără limită de 

vârstă.  
La etapa finală pe Ministerul Afacerilor Interne, pot participa la categoria femei, 

astfel: de la Inspectoratul General al Poliţiei Române – 8 concurente; de la 
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – 4; de la Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă – 4; de la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 
Române – 4; din Aparatul Central al M.A.I. – 2; de la Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza“ – 2. 

 
           IV. DESFĂŞURARE 

 
Participanţii la categoria bărbaţi, 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 2013, 2014 şi 2015. 

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

Jocurile din grupe, în cadrul etapei finale pe Ministerul Afacerilor Interne, se vor 
desfăşura în sistem turneu (fiecare cu fiecare). Partidele se vor desfăşura după 
sistemul trei seturi câştigate din cinci. 

La categoria femei, sistemul de desfăşurare va fi stabilit la şedinţa tehnică, în 
funcţie de numărul concurentelor înscrise. 

Competiţia se va desfăşura exclusiv cu mingiile puse la dispoziţie de organizatori, 
iar paletele folosite de concurenţi trebuie, obligatoriu, să respecte cerinţele Federaţiei 
Române de Tenis de Masă. 
 

        V. CLASAMENT 
 

La finală se va întocmi un clasament individual, pe categorii de vârstă, în baza 
rezultatelor obţinute de fiecare concurent/ă. 

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

 
VI. PREMII 

 
Participanţilor clasaţi pe locurile I, II şi III, pe categorii, li se vor acorda medalii şi 

diplome, iar celor care ocupă locurile IV-VI, diplome. 
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REGULAMENTUL 
CAMPIONATULUI DE UNIFIGHT 

 
 

 
 
 
 
 
 

I. SCOP 
 
 

Campionatul 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 care revin 
efectivelor Ministerului Afacerilor Interne. 

Prin organizarea campionatului, se doreşte angrenarea unui număr cât mai mare 
de lucrători ai M.A.I. la practicarea exerciţiilor fizice şi sportului, cu caracter aplicativ-
militar. 
 

II. ORGANIZARE 
 

Etapa finală se organizează în perioada 18–22.04.2016, în municipiul Oneşti, 
judeţul Bacău, de către Biroul Coordonare Activitǎţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I. 
împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Bacău, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Bacău, Primăria 
municipiului Oneşti şi în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău. 
 
 

III. PARTICIPARE 
 

La etapa finală a Campionatului de Unifight pot participa sportivi din toate 
categoriile de personal salariat al M.A.I. (în activitate), bărbaţi şi femei, la următoarele 
categorii: 

- bărbaţi: 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, 95 kg, 100 kg şi +100 kg la stilurile 
light-contact şi full-contact  
-  femei (-60 kg şi + 60 kg) la stilurile light-contact şi full-contact.  
 
Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al 

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

 
La această competiţie pot participa numai concurenţi care au efectuat controlul 

medical. Sportivii vor prezenta avizul medical la şedinţa tehnică şi vor semna tabelul 
cu instruirea colectivă privind normele de securitate şi sănatate în muncă. 

 
Concurenţii vor purta, pe timpul competiţiei, obligatoriu, chimonouri de culoare 

roşie şi albastră, echipament de protecţie (mănuşi, tibiere, cască, cochilie şi proteze 
dentare). Concurentele vor purta  obligatoriu, echipament de protecţie pentru mâini şi 
tibie, bustiere, cască, precum şi proteze dentare. 

 
Înainte de şedinţa tehnică se va efectua cântarul oficial iar şefii de loturi vor 

completa formularul care va cuprinde numele concurenţilor şi categoria de greutate. 
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IV. DESFĂŞURARE 
 

Campionatul de Unifight se desfăşoară în două etape: 
• etapa I - parcurgerea pistei cu obstacole, în lungime totală de 60 m. 
Descrierea parcurgerii pistei cu obstacole: 

  - linia de start; 
– alergare printre cauciucuri – 8 cauciucuri; 
– săritura peste un obstacol; 
- deplasarea pe bârna de gimnastică 
– deplasare din atârnat pe bara de gimnastică; 
– târâş prin tunel – tunel de 6 m lungime; 
– tir cu pistolul la distanţa de 10 – 15 m; 
– aruncarea cuţitului la ţintă; 
– transportul unui manechin de antrenament pe distanţa de 12 m(bărbaţi) şi 8   

m(femei); 
– atingerea ringului de box. 

Acest parcurs se va efectua într-un minut şi 25 de secunde. 
 
• etapa a II-a - lupta în ring, folosind tehnici şi procedee de lovire (cu mâna şi 

piciorul), proiectare şi luptă la sol, conform regulamentului Federaţiei Internaţionale 
de Unifight. 

• Timp de luptă: două reprize a două minute (pauza dintre reprize este de un 
minut). 

 
V. CLASAMENT 

 
Clasamentele finale individuale se întocmesc pentru fiecare categorie de 

greutate, la masculin şi feminin, la stilurile light-contact şi full-contact. 
 

VI. PREMII 
 

La etapa finală pe Ministerul Afacerilor Interne se acordă medalii şi diplome 
sportivilor clasaţi pe locurile I-III la fiecare stil de luptă şi categorie de greutate, iar 
sportivilor clasaţi pe locurile V, diplome. 
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REGULAMENTUL 
CAMPIONATULUI INSTITUŢIILOR 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.A.I. 
 
 
 

 
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. ORGANIZARE 
 

 
Se organizează în perioada 09-13.05.2016, în localitatea Boldeşti, judeţul 

Prahova, de către Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I., 
împreună cu Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” 
Boldeşti şi în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova. 

 
III. PARTICIPARE 

 
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 Poliţiei de Frontieră 
„Avram Iancu” Oradea, Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” 
Drăgăşani, Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, Şcolii de Subofiţeri Pompieri şi 
Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti. 

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

 
IV. DESFĂŞURARE 

 
Campionatul include următoarele discipline sportive: 

• Atletism:  
Probe: 100 m masculin, 60 m feminin, 1.500 m masculin, 800 m feminin, 
săritura în lungime (masculin + feminin) şi aruncarea mingii de oină (1 
sportiv poate participa la o singură  probă). 

• Judo: – masculin, la următoarele categorii de greutate:  
66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg şi peste 90 kg  
(un sportiv pentru fiecare categorie); 

– feminin – open (două fete); 
• Tenis de masă: (1 băiat + 1 fată); 
• Cros: 2.000 m feminin şi 6.000 m masculin – 4 sportivi (2 băieţi + 2 fete- 

pot participa şi concurenţii de la probele de atletism); 
• Tir: 4 sportivi (2 băieţi + 2 fete); 
• Minifotbal: echipă formată din 4 jucători de câmp şi  

un portar, plus 5 rezerve. 
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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. La probele de viteză, dacă există 6 culoare, vor fi 
serii preliminare(tragere la sorţi pentru serii si culoare) pentru stabilirea primilor 6 timpi 
si a culoarelor de alergare din finală. În cazul în care suprafaţa de concurs are mai 
puţin de 6 culoare, se va alerga în două serii de calificare urmând ca primii 3 timpi din 
ambele serii să participe în finala A pentru locurile 1-3 iar următorii 3 timpi vor 
participa în finala B pentru locurile 4-6. 
 

Clasamentul se întocmeşte la individual, pentru fiecare probă şi categorie de 
concurenţi, primii 3 clasaţi la fiecare probă de concurs vor primi medalii şi diplome, iar 
cei clasaţi pe locurile IV-VI, diplome; 
 
JUDO 

 
Condiţii de participare: 
Loturile pot fi formate din 7 sportivi (5 concurenţi, câte unul pentru fiecare categorie de 

greutate şi 2 concurente – open). 
Concurenţii vor purta, pe timpul competiţiei, obligatoriu, echipament adecvat 

acestei discipline sportive (chimono). 
 
Regulament de desfăşurare: 
 
• masculin, la următoarele categorii de greutate: 66 kg, 73 kg, 81 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 de învăţământ poate 

înscrie maxim cinci concurenţi, câte unul pentru fiecare categorie de greutate.  
 
În cadrul şedinţei tehnice, conducătorul lotului trebuie să prezinte un formular cu 

numele şi categoria de greutate a celor cinci luptători care formează echipa. Cântarul oficial 
se va efectua în ziua sosirii delegaţiilor participante. 

Timp efectiv de luptă: 4 minute (masculin) şi 3 minute (feminin). 
Spaţiul de luptă este cel prevăzut de regulamentul Federaţiei Române de Judo. 
 
Clasamentul se întocmeşte la individual, pentru fiecare categorie de greutate atât 

la masculin, cât şi la feminin, primii 3 clasaţi  vor primi medalii şi diplome, iar cei 
clasaţi pe locurile V, diplome; 
 
TENIS DE MASĂ 
 

Sistemul de joc: La această disciplină, fiecare unitate de învăţământ poate să 
înscrie 2 concurenţi (un băiat şi o fată). 

La această disciplină sistemul de desfăşurare va fi stabilit la şedinţa tehnică, în 
funcţie de numărul concurenţilor înscrişi. Meciurile din grupe se vor desfăşura în sistem 
turneu (fiecare cu fiecare).  
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Toate meciurile se vor desfăşura cu mingile puse la dispoziţie de organizatori, iar 
paletele folosite de concurenţi trebuie, obligatoriu, să respecte cerinţele Federaţiei 
Române de Tenis de Masă. 

Regulament de joc: 
• câte 2 sportivi (1 băiat +1 fată) pentru fiecare instituţie de învăţământ; 
• meciurile se vor disputa după sistemul: trei seturi câştigate din cinci, fiecare 

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

Clasament: 
Se întocmesc clasamente individuale (masculin, feminin), în baza rezultatelor 

obţinute de către fiecare concurent/ă. 
În caz de egalitate la puncte, departajarea se va face prin victorie directă, 

setaveraj şi punctaveraj. 
Premii: Participanţilor clasaţi pe locurile I, II şi III, 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; 
 
Clasament: 
Clasamentul se întocmeşte individual, pentru fiecare probă, atât la masculin, cât 

şi la feminin, primilor 3 clasaţi li se vor acorda medalii şi diplome iar locurilor IV-VI, 
diplome. 
 
TIR

 
Organizare 

 
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). 

 
Participare 

La Campionatul instituţiilor de învăţământ, 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, instituţiile de 

învăţământ 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). 
Desfăşurare 

 
Concursul se organizează astfel: 
MANŞA I 
a) Proba pistol (masculin şi feminin): 
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● armamentul folosit: – pistol model 1974, calibru 7,65 mm; 
● poziţia de tragere:   – în picioare  (D1); 

       – în genunchi (D2). 
● muniţia alocată:    – 7 cartuşe pentru reglaj (3D1 + 4D2); 

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

     – 15 m pentru D2. 
● timp de tragere: pentru reglaj  – 1 minut  pentru D1; 

                  – 1 minut  pentru D2. 
pentru efect      – 1 minut  pentru D1; 

                  – 1 minut  pentru D2. 
● obiectiv: ţinta sport cu cercuri (27). 

 
MANŞA a II-a 
 
Proba pistol (masculin şi feminin): 
● armamentul folosit: – pistol model 1974, calibru 7,65 mm; 
● poziţia de tragere:   – în picioare (D1); 

       – în genunchi (D2). 
● muniţia alocată:    – 7 cartuşe pentru reglaj (3D1 + 4D2); 

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

    – 15 m pentru D2. 
● timp de tragere: pentru reglaj – 1 minut pentru D1; 

                 – 1 minut pentru D2. 
   pentru efect  – 1 minut pentru D1; 

                  – 1 minut 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 PLECARE, trăgătorii se 

plasează pe aliniamentul ordonat. 
● Trăgătorii primesc muniţia pe aliniamentul de plecare, o introduc în cele două 

încărcătoare, după care încărcătoarele se introduc în port-încărcător, iar pistolul îl 
introduc în toc, după care vor primi comanda de deplasare pe aliniamentul de tragere 
(D1). 

● La aliniamentul de tragere (D1) trăgătorii iau poziţia de tragere şi la comanda: 
„ASUPRA ŢINTEI, FOC!”, se porneşte cronometrul, trăgătorii scot pistolul, introduc 
încărcătorul în armă, încarcă arma şi execută foc timp de un minut de la pornirea 
cronometrului.Comandantul tragerii va anunţa ultimele 30 de secunde. 

După expirarea timpului, se dă comanda încetării tragerii, se descarcă arma, 
se scoate încărcătorul, se prezintă arma la control, apoi se introduce încărcătorul 
în port-încărcător, după care trăgătorul primeşte comanda de deplasare spre 
următorul aliniament de tragere (D2). 

● La aliniamentul de tragere (D2) trăgătorii iau poziţia de tragere şi la comanda: 
„ASUPRA ŢINTEI, FOC!”, se porneşte cronometrul, trăgătorii scot pistolul, introduc 
încărcătorul în armă, încarcă arma şi execută foc timp de un minut de la pornirea 
cronometrului. 

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

Concurentul care execută foc după comanda „ÎNCETAŢI!” este descalificat, în 
conformitate cu O.M.A.I. nr. 485 din 19.05.2008, privind aprobarea Regulamentului 
general pentru trageri al M.A.I. 
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NOTĂ: Vizualizarea ţintelor de către concurenţi se va face numai după manşa de 
reglaj la ambele distanţe de tragere (D1 şi D2). 

 
 ARBITRAJUL COMPETIŢIEI 

Va fi constituită o comisie de arbitraj formată din: un reprezentant al Biroului 
Coordonare Activităţi Sportive, un arbitru şi conducătorii de loturi, care va soluţiona 
contestaţiile şi validează punctajul fiecărei ţinte. 

 
ARBITRUL: 
– hotărăşte asupra respectării tuturor măsurilor de siguranţă şi regulilor de 

tragere în poligon; 
–  îi atrage atenţia conducătorului tragerii cu privire la:  

a) incidentele de tragere produse pe aliniamentul de tragere; 
b) nerespectarea regulilor de tragere; 
c) nerespectarea poziţiei de tragere; 
d) executarea numărului de lovituri pentru fiecare aliniament de tragere; 
e) executarea tragerii în ţinta de pe direcţia fiecărui trăgător; 
f) nerespectarea timpului regulamentar de tragere, inclusiv anunţarea 

ultimelor 30 secunde. 
 

ARBITRUL este singurul care se apropie de ţinte după prima poziţie de tragere, 
marcând numărul de focuri. 

– sportivii au acces la ţinte după fiecare poziţie de tragere de reglaj, la nu mai puţin 
de 2 m de ţinte (timpul de vizualizare – maxim 1 minut); 

– după tragerea de efect sportivii nu au acces la ţinte, acestea fiind ridicate 
doar de personalul special desemnat; 

– tragerea unui foc după comanda încetării tragerii implică descalificarea 
sportivului din competiţie; 

– încetarea tragerii din vina sportivului duce la descalificarea acestuia; 
– incidentele de tragere (indiferent de natura lor) se semnalizează prin ridicarea 

unui braţ de către fiecare sportiv în parte. 
 

REZOLVAREA INCIDENTELOR DE TRAGERE 
– arbitrul hotărăşte dacă trăgătorul repetă tragerea sau continuă tragerea (prin 

rezolvarea incidentului sau într-o altă serie); 
– în cazul neplecării loviturii, comisia de arbitraj va fi reunită de arbitru şi va 

hotărî cu privire la continuarea sau repetarea tragerii într-o altă serie; 
– incidentele de tragere care produc schimbarea caracteristicilor tehnico-tactice 

ale armelor de concurs sau defectarea mecanismelor pistolului (acestea petrecându-
se în timpul tragerii şi neputându-se remedia de către concurenţi) conduc la repetarea 
tragerii într-o altă serie cu numărul de focuri rămase, incluzând cartuşul care a produs 
incidentul. 

 
PUNCTAJUL  
Comisia de arbitraj validează punctajul fiecărei ţinte. 
Pentru ţinta sport cu cercuri:  
– lovitura care atinge cercul de demarcare a punctajului va acorda punctajul 
superior; 

– nu se acordă punctaj superior dacă între urma loviturii şi cercul de marcare a 
punctajului rămâne fantă de lumină; 

– în condiţiile lovirii ţintei la marginile exterioare (suprafaţa de  
5 puncte) se acordă punctul dacă urma loviturii a atins la marginea pătratului de 
50 cm. 
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Pentru ţinta cap numărul 5b:  
– se punctează orice lovitură care este tangentă interioară la marginea exterioară 

a dungii negre(din interior, pe dunga neagră, fără a o depăşi) care delimitează zona 
haşurată, pe toate laturile; 

– punctajul final pentru ţintele de efect va fi consemnat prin notarea numărului de 
lovituri şi calculului de puncte pe fiecare ţintă în parte, dacă vor fi de acord majoritatea 
membrilor din comisia de arbitraj; 

– punctajul final al fiecărei ţinte va fi consfinţit prin semnătura arbitrului principal. 
 
CONTESTAŢII:  
1) contestaţiile vor face referire la: 

– calculul total al punctajului; 
– incidentele de tragere. 

2) contestaţiile se depun în 30 minute de la afişarea rezultatelor pentru fiecare 
manşă în parte. 

3) soluţionarea contestaţiilor se va face de către comisia de arbitraj. 
 
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 cel mai 
bun punctaj. 
 
 PREMII 

 
Clasamentul se întocmeşte individual la fiecare categorie de concurenţi, primii trei 

clasaţi primesc medalii şi diplome, iar concurenţii de pe locurile IV-VI, diplome; 
 
MINIFOTBAL (FUTSAL) 
 

Sistemul de desfăşurare va fi stabilit la şedinţa tehnică, în funcţie de numărul 
echipelor înscrise.Competiţia se va desfăşura după Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Federaţiei Române de Futsal care este afiliată la Federaţia Română de Fotbal 
adaptat la M.A.I.(vezi Regulamentul de joc de la Campionatul de Minifotbal al cadrelor - 
2016).  

 
CONDIŢII TEHNICO-ORGANIZATORICE 
 

Terenurile de joc: jocurile oficiale se vor disputa pe terenuri sintetice în aer liber 
având dimensiunile de 40 m lungime şi 20 m lăţime, iar porţile vor avea dimensiunile 
de 3 m lungime şi 2 m înălţime. 

 
Echipa: Orice joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult cinci 

jucători, din care unul este portar. 
Un joc nu poate începe dacă una dintre echipe are mai puţin de trei jucători. 
Jocul se va opri dacă una dintre echipe are pe teren mai puţin de trei jucători. 
Identificarea jucătorilor se face înaintea jocurilor pe baza legitimaţiilor de 

elev/student şi a buletinului (cărţii) de identitate. 
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Actele 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 şeful Serviciului 
Resurse Umane şi comandantul (şeful) din fiecare instituţie de învăţământ. 

Echipamentul va fi format din: tricou cu număr pe spate, şort, jambiere şi ghete 
sport specifice terenului sintetic (interzis ghete cu crampoane).Efectuarea schimbărilor 
se va face doar prin zona delimitată. Jucătorii de rezervă vor purta peste echipamentul 
de joc un maieu care va fi inmânat în momentul schimbării jucatorului înlocuit.  

Durata jocului este de două reprize a câte 20 minute, cu pauză de 5 minute 
între reprize. 

Disciplina: normele de disciplină se aplică asociaţiilor/cluburilor sportive, membrilor 
acestora, antrenorilor, arbitrilor, observatorilor şi jucătorilor care săvârşesc abateri. 
Sancţiunile disciplinare se aplică în conformitate cu prevederile Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Federaţiei Române de Futsal.  

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

Ierarhia valorică a echipelor participante se stabileşte prin acordarea punctelor 
pe toată durata desfăşurării competiţiei. Dacă două sau trei 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, se vor disputa jocuri 

de baraj, în condiţiile noului sistem adoptat. 
Echipele clasate pe primele trei locuri vor primi medalii şi diplome, iar cele de pe 

locurile IV-VI, diplome. 
 

CLASAMENTUL GENERAL PE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Pentru întocmirea clasamentului general pe instituţii de învăţământ, sunt luate în 
calcul  rezultatele obţinute de ocupanţii locurilor I-III (doar masculin) la toate 
disciplinele sportive: ATLETISM, JUDO, TENIS DE MASĂ, TIR, MINIFOTBAL şi 
CROS . 
      Pentru întocmirea clasamentului general pe instituţii de învăţământ (feminin) sunt 
luate în calcul rezultatele obţinute de ocupantele locurilor I-III, la următoarele  
disciplinele sportive: ATLETISM, JUDO, TENIS DE MASĂ, TIR şi CROS . 

 
Clasamentul general pe instituţii de învăţământ, se întocmeşte prin totalizarea 

punctajului aferent medaliilor câştigate (aur – 6 pct., argint – 4 pct., bronz – 2 pct.), 
de către fiecare instituţie din clasamentul individual. Instituţia de Învăţământ cu cel 
mai mare număr de puncte va fi declarată câştigătoare. 

 
În caz de egalitate, câştigă echipa cu cele mai multe locuri I, II şi III, iar dacă 

egalitatea persistă, cea care are o clasare mai bună în proba de 6.000 m masculin 
sau 2000m 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 06.05.2016. 
Etapa finală pe minister se organizează în perioada 07-10.06.2016, în municipiul 

Bacău, judeţul Bacău, de către Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul 
Cultural al M.A.I., împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, Inspectoratul 
de Jandarmi Judeţean Bacău, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului 
Bacău şi în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău.  

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

La etapa finală, pentru proba de pistol, toţi concurenţii vor utiliza armamentul 
propriu din dotare (pistol Carpaţi calibru 7,65 mm sau pistol Glock calibru 9x19 mm). 
În ceea ce priveşte muniţia aceasta va fi asigurată astfel: 

• la  proba „pistol Carpaţi calibru 7,65 mm”, muniţia  va fi asigurată de 
organizatori ( situaţie în care participanţii  nu au  dreptul să deţină sau să 
folosească muniţia proprie) sau fiecare concurent va folosi propria muniţie 
dacă aceasta nu va fi asigurată de către organizatori prin intermediul  
Direcţiei Generale Logistică (aspect care va fi menţionat în adresele de 
solicitare a înscrierilor întocmite de Biroul Coordonare Activităţi Sportive). 

• pentru proba „pistol Glock calibru 9x19 mm” fiecare concurent va folosi 
muniţia proprie (40 cartuşe) de la unităţile de unde provin. 

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 către organizatori. 
 

III. PARTICIPARE 
 

La Campionatul de Tir pot participa cadrele militare şi funcţionarii publici cu 
statut special (în activitate), bărbaţi şi femei, astfel: 

 
La întrecerile pe subunităţi şi unităţi, participarea este de masă, organizându-se 

concursuri cu armamentul din dotare, 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 pentru antrenamente. 
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La etapa finală, structurile pot participa cu un număr maxim de sportivi după cum 
urmează: 

 
Inspectoratul General al Poliţiei Române – 80  participanţi 
 

  Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – 30 participanţi 
 

  Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române – 30  participanţi 
 
  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă – 20  participanţi 
 
Aparatul Central al M.A.I. – 20 participanţi 
 
 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”- 10 participanţi 
 

 
IV. DESFĂŞURARE 

 
 

Concursul se organizează în toate etapele, la următoarele probe: 
 
MANŞA 1 
Proba pistol (bărbaţi şi femei): 
 
● armamentul folosit: – pistol model 1974, calibru 7,65 mm sau pistol Glock, 

calibrul 9 mm; 
● poziţia de tragere:  – în picioare (D1); 

                                  – în genunchi (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. 
● timp de tragere: pentru reglaj    – 1 minut  pentru D1; 

                                                               – 1 minut  pentru D2. 
       pentru efect     – 1 minut  pentru D1; 

              – 1 minut  pentru D2. 
● obiectiv: ţinta sport cu cercuri (27). 
 
 
MANŞA 2 
Proba pistol pentru (bărbaţi şi femei): 
 
● armamentul folosit:  – pistol model 1974, calibru 7,65 mm sau pistol Glock, 

calibrul 9 mm. 
● poziţia de tragere:   – în picioare (D1); 

                                   – în genunchi (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. 
● timp de tragere: pentru reglaj – 1 minut  pentru D1; 

                                                     – 1 minut  pentru D2. 
  pentru efect  – 1 minut  pentru D1; 

            – 1 minut  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). 
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Modul de executare a şedinţei de tragere: 
 
● La comanda: SERIA... PE ALINIAMENTUL DE PLECARE, trăgătorii se 

plasează pe aliniamentul ordonat. 
● Trăgătorii primesc muniţia pe aliniamentul de plecare, o introduc în cele două 

încărcătoare, după care încărcătoarele se introduc în port-încărcător, iar pistolul îl 
introduc în toc, după care vor primi comanda de deplasare pe aliniamentul de 
tragere(D1). 

● La aliniamentul de tragere (D1) trăgătorii iau poziţia de tragere şi la comanda: 
„ASUPRA ŢINTEI, FOC!”, se porneşte cronometrul, trăgătorii scot pistolul, introduc 
încărcătorul în armă, încarcă arma şi execută foc timp de un minut de la pornirea 
cronometrului. Comandantul tragerii va anunţa ultimele 30 de secunde. 

După expirarea timpului, se dă comanda încetării tragerii, se descarcă arma, se 
scoate încărcătorul, se prezintă arma la control, apoi se introduce încărcătorul în port-
încărcător, după care trăgătorul primeşte comanda de deplasare spre următorul 
aliniament de tragere (D2). 

● La aliniamentul de tragere (D2) trăgătorii iau poziţia de tragere şi la comanda: 
„ASUPRA ŢINTEI, FOC!”, se porneşte cronometrul, trăgătorii scot pistolul, introduc 
încărcătorul în armă, încarcă arma şi execută foc timp de un minut de la pornirea 
cronometrului. 

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

Concurentul care execută foc după comanda „ÎNCETAŢI!” este descalificat, în 
conformitate cu O.M.A.I. nr. 485 din 19.05.2008, privind aprobarea Regulamentului 
general pentru trageri al M.A.I. 

 
NOTĂ: Vizualizarea ţintelor de către concurenţi se va face numai după manşa de 

reglaj. 
 

V. ARBITRAJUL COMPETIŢIEI 
 
ARBITRII: 
– hotărăsc asupra respectării tuturor măsurilor de siguranţă şi regulilor de tragere 

în poligon; 
– din proprie iniţiativă sau la propunerea arbitrului din poligon, îi atrage atenţia 

conducătorului tragerii cu privire la:  
a) incidentele de tragere produse pe aliniamentul de tragere; 
b) nerespectarea regulilor de tragere; 
c) nerespectarea poziţiei de tragere; 
d) executarea numărului de lovituri pentru fiecare aliniament de tragere; 
e) executarea tragerii în ţinta de pe direcţia fiecărui trăgător; 
f) nerespectarea timpului regulamentar de tragere, inclusiv anunţarea 

ultimelor 30 secunde. 
 

ARBITRUL este singurul care se apropie de ţinte după prima poziţie de tragere, 
marcând numărul de focuri. 

– sportivii au acces la ţinte după fiecare poziţie de tragere de reglaj, la nu mai puţin 
de 2 m de ţinte (timpul de vizualizare – maxim 1 minut); 

– după tragerea de efect sportivii nu au acces la ţinte, acestea fiind ridicate 
doar de personalul special desemnat; 

– tragerea unui foc după comanda încetării tragerii implică descalificarea 
sportivului din competiţie; 

– încetarea tragerii din vina sportivului duce la descalificarea acestuia; 
– incidentele de tragere (indiferent de natura lor) se semnalizează prin ridicarea unui 

braţ de către fiecare sportiv în parte. 
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REZOLVAREA INCIDENTELOR DE TRAGERE 
– arbitrii hotărăsc dacă trăgătorul repetă tragerea sau continuă tragerea (prin 

rezolvarea incidentului sau într-o altă serie); 
– în cazul neplecării loviturii, arbitrii vor hotărî cu privire la continuarea sau 

repetarea tragerii într-o altă serie; 
– incidentele de tragere care produc schimbarea caracteristicilor tehnico-tactice ale 

armelor de concurs sau defectarea mecanismelor pistolului (acestea petrecându-se în 
timpul tragerii şi neputându-se remedia de către concurenţi) conduc la repetarea tragerii 
într-o altă serie cu numărul de focuri rămase, incluzând cartuşul care a produs incidentul. 

 
PUNCTAJUL  
 
Arbitrii validează punctajul fiecărei ţinte. 
Pentru ţinta sport cu cercuri:  
– lovitura care atinge cercul de demarcare a punctajului va acorda punctajul 

superior; 
– nu se acordă punctaj superior dacă între urma loviturii şi cercul de marcare a 

punctajului rămâne fantă de lumină; 
– în condiţiile lovirii ţintei la marginile exterioare (suprafaţa de  

5 puncte) se acordă punctul dacă urma loviturii a atins la marginea pătratului de 50 
cm. 

 
Pentru ţinta cap numărul 5b:  
– se punctează orice lovitură care este tangentă interioară la marginea exterioară 

a dungii negre (din interior, pe dunga neagră, fără a o depăşi) care delimitează zona 
haşurată, pe toate laturile; 

– punctajul final pentru ţintele de efect va fi consemnat prin notarea numărului de 
lovituri şi calculului de puncte pe fiecare ţintă în parte, dacă vor fi de acord majoritatea 
membrilor din comisia de arbitraj; 

– punctajul final al fiecărei ţinte va fi consfinţit prin semnătura arbitrului principal. 
 

CONTESTAŢII 
Va fi constituită o comisie de soluţionare a contestaţiilor (număr impar) formată 

din: un reprezentant al Biroului Coordonare Activităţi Sportive, arbitrii şi conducătorii de 
loturi. 

 
1) contestaţiile vor face referire la: 

– calculul total al punctajului; 
– incidentele de tragere. 

2) contestaţiile se depun în 30 minute de la afişarea rezultatelor pentru fiecare 
manşă în parte. 

3) soluţionarea contestaţiilor se va face de către comisia de contestaţii. 
 

ATENŢIE! 
ORICE MODIFICARE LA PISTOL DUCE LA DESCALIFICAREA SPORTIVULUI. 

 
 

VI. CLASAMENTE 
 

Clasamentul individual, pe probe, se întocmeşte pentru fiecare categorie de 
armament folosit (bărbaţi/femei pistol Carpaţi 7,65 mm, bărbaţi/femei pistol Glock       
9 mm), 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. 
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În caz de egalitate între doi sau mai mulţi concurenţi, se ia în considerare 
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, apoi cea mai bună 
grupare şi cel mai bun punctaj. 

 
Clasamentul pe echipe se face pentru fiecare categorie de armament folosit 

(Carpaţi şi Glock) şi se întocmeşte prin totalizarea punctajului aferent medaliilor 
câştigate (aur – 6 puncte, argint – 4 puncte şi bronz – 2 puncte), de către fiecare 
structură din clasamentele individuale. 
 

VII. PREMII 
 
La etapa finală pe minister se vor acorda premii, astfel: 
● individual: primii trei clasaţi la fiecare categorie de armament (femei şi bărbaţi) 

vor primi medalii şi diplome, iar concurenţii de pe locurile IV-VI, diplome; 
● pe echipe: primele trei clasate la fiecare categorie de armament vor primi cupe şi 

diplome, iar cele clasate pe locurile IV-VI, diplome. 
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REGULAMENTUL  
CAMPIONATULUI DE ATLETISM ŞI CROS

 

  
 
 
 
 
 
 

I. SCOP 
 

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

II. ORGANIZARE 
 
Etapa I (pe subunităţi şi unităţi) se organizează până la 20.05.2016. 
 
Etapa a II-a (finală) se organizează în perioada 21-24.06.2016, în Poiana Braşov, 

judeţul Braşov, de către Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al 
M.A.I., împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Braşov, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Braşov şi în 
colaborare cu Federaţia Română de Atletism şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Braşov.  

 

III. PARTICIPARE 
Campionatul de Atletism şi Cros se organizează pentru toate categoriile de 

personal salariat al M.A.I. (în activitate), bărbaţi şi femei. 
 
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, un concurent participă la o singură probă. 
 Aparatul Central al M.A.I. şi Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” au 

dreptul la câte un concurent pe probă, la fiecare categorie de vârstă. 
 
Inspectoratul General al Poliţiei Române participă la categoria de vârstă până 

la 35 de ani cu 24 concurenţi, la categoria 35-45 de ani cu 24 concurenţi, la 
categoria peste 45 de ani cu 18 concurenţi, la categoria femei până la 30 de ani cu  
24 concurente şi la categoria femei peste 30 de ani cu 24 concurente.  

 
         Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române 
pot participa la categoria de vârstă până la 35 de ani cu câte 12 concurenţi, la categoria 
35-45 de ani cu câte 12 concurenţi, la categoria peste 45 de ani cu câte 9 concurenţi, la 
categoria femei până la 30 de ani cu câte 12 concurente şi la categoria femei peste 30 
de ani cu câte 12 concurente. 
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CROS 
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 Române cu  
10 concurenţi (5 la grupa I, 3 la grupa a II-a şi 2 la grupa a III-a), Aparatul Central al 
M.A.I. cu 10 concurenţi (4 la grupa I, 4 la grupa a II-a şi 2 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. DESFĂŞURARE 
 

ATLETISM 
Concursul se organizează în toate etapele, la următoarele categorii de vârstă şi 

probe: 
Bărbaţi: 100 m, 1.500 m, săritura în lungime şi aruncarea greutăţii. 
La categoria bărbaţi, concursul se organizează pe trei grupe de vârstă: 
• grupa I: până la 35 de ani; 
• grupa a II-a: 35-45 de ani; 
• grupa a III-a: peste 45 de 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 de ani; 
• grupa a II-a: peste 30 de ani. 

 
CROS 
Concursul se organizează în toate etapele, la următoarele categorii de vârstă şi 

probe: 
 
Bărbaţi – grupa I         – până la 35 de ani: 6.000 m; 

– grupa a II-a  – 35-45 de ani: 4.000 m; 
– grupa a III-a – peste 45 de ani: 3.000 m. 
 

Femei  – fără limită de vârstă: 2.000 m. 
 

V. CLASAMENTE 
 
Clasamentul se întocmeşte individual, pe fiecare probă şi categorii de concurenţi, 

la atletism şi cros. 
 
Clasamentul general, pe echipe, se întocmeşte prin totalizarea punctajului 

aferent medaliilor câştigate (aur – 6 puncte, argint – 4 puncte şi  bronz – 2 puncte), 
de către fiecare structură din clasamentul individual ( atletism şi cros). Structura cu cel 
mai mare număr de puncte va fi declarată câştigătoare. 

 
În caz de egalitate, câştigă echipa cu cele mai multe locuri I, II şi III, iar dacă 

egalitatea persistă, câştigă echipa 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). 
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REGULAMENTUL 
CAMPIONATULUI DE VOLEI 

(ediţia a X-a) 
 

 
 
 

I. SCOP 
 

Campionatul de volei urmăreşte angrenarea personalului Ministerului Afacerilor 
Interne la practicarea disciplinei sportive volei, a activităţilor sportive conexe,  menite 
să contribuie la menţinerea şi întărirea sănătăţii, la creşterea capacităţii de efort fizic şi 
intelectual. 
 

II. ORGANIZARE 
 

Turneul final va fi organizat în perioada 26.06. – 02.07.2016, în municipiul Drobeta 
Turnu Severin, judeţul Mehedinţi de către Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul 
Cultural al M.A.I., împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, Inspectoratul 
de Jandarmi Judeţean Mehedinţi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului 
Mehedinţi, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi, Şcoala de Perfecţionare 
a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră Drobeta Turnu Severin şi în colaborare cu 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mehedinţi şi Federaţia Română de Volei. 
 

III. PARTICIPARE 
 

 La turneul final al Campionatului de Volei pot participa maxim 12 echipe de la 
toate structurile din Ministerul Afacerilor Interne după cum urmează: 

 
Inspectoratul General al Poliţiei Române –  3 echipe 
 

  Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – 3 echipe 
 

  Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române – 3 echipe 
 
  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă – 3 echipe 

 
Înscrierea echipelor la această competiţie va fi făcută prin transmiterea către 

Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I., până la data de 
31.03.2016, a unui tabel cuprinzând: gradul, numele, prenumele, data naşterii şi 
unitatea unde îşi desfăşoară activitatea. 

La acest campionat pot participa echipele care au în componenţă doar sportivi 
încadraţi în structura şi unitatea unde îşi desfăşoară activitatea.  

 
Inspectoratele generale (I.G.P.R., I.G.J.R., I.G.S.U. şi I.G.P.F.) pot înscrie câte o 

echipă  formată din sportivi încadraţi în unităţile respectivei structuri din Garnizoana 
Bucureşti.  

 
În cazul în care într-un judeţ există mai multe unităţi ale unei structuri a 

M.A.I.,(ex. Grupare Mobilă de Jandarmi şi Inspectorat Judeţean de Jandarmi) poate 
participa o echipă cu sportivi din cele două unitaţi sau echipe separate. 
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IV. DESFĂŞURARE 
 

CONDIŢII TEHNICO-ORGANIZATORICE 
Echipa: numărul jucătorilor înscrişi pe foaia de arbitraj este de 12 (6 titulari şi 6 

rezerve).  
Identificarea jucătorilor se face la şedinţa tehnică din ziua premergătoare 

turneului, pe baza legitimaţiei de serviciu şi a buletinului (cărţii de identitate), trecându-
se în foaia de arbitraj seria şi numărul acestora. 

Actele menţionate vor fi prezentate împreună cu tabelul nominal ( în 
original) 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 (şefii) 
unităţilor şi şefii Serviciului Management Resurse Umane din fiecare unitate. 

Desfăşurarea jocului este în sistem 3 seturi din 5, conform regulamentului 
Federaţiei Române de Volei. 

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

Turneul se va desfăşura pe grupe (sistem BERGER), prin tragere la sorţi, în 
funcţie de numărul echipelor înscrise. După stabilirea ierarhiei finale în grupele 
preliminare, urmează desfăşurarea grupelor finale alcătuite, astfel: ocupantele 
locurilor I vor juca pentru stabilirea locurilor I-IV, ocupantele locurilor II pentru locurile 
V-VIII 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. 

 
V. PREMII 

 
Echipa clasată pe primul loc primeşte cupa Campionatului M.A.I. care este 

transmisibilă. Echipa care reuşeşte să câştige competiţia de trei ori consecutiv sau 
alternativ intră definitiv în posesia cupei. 

La sfârşitul competiţiei, echipele clasate pe podium vor primi cupe, medalii şi 
diplome. 
 

VI. DISPOZIŢII FINALE 
 

La şedinţa tehnică se va constitui comisia de apel formată din reprezentanţi ai 
Biroului Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I. şi conducătorii 
de lot ai echipelor prezente la competiţie. 

Contestaţiile privind dreptul de participare a unor jucători vor fi depuse în termen 
de 30 de minute după terminarea meciului. 

Toate contestaţiile se vor rezolva de către Comisia de Apel în conformitate cu 
regulamentul Federaţiei Române de Volei. 
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REGULAMENTUL 
CAMPIONATULUI DE ÎNOT 

 

 
I. SCOP 

 
Campionatul de înot urmăreşte angrenarea lucrătorilor din Ministerul Afacerilor 

Interne la practicarea înotului, disciplină sportivă cu o mare influenţă în dezvoltarea 
calităţilor motrice de bază, în creşterea capacităţii de efort a organismului. 
 

II. ORGANIZARE 
 

 
Etapa finală se organizează în perioada 05-08.07.2016, în municipiul Arad, judeţul 

Arad, de Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I., Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Arad, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Arad, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă al Judeţului Arad şi Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră 
Oradea în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad. 
 

III. PARTICIPARE 
 

Campionatul de înot se organizează pentru toate categoriile de personal 
salariat al M.A.I. (în activitate), bărbaţi şi femei, astfel: 

 
– bărbaţi: – până la 35 de ani; 

                   – 35 - 45 de ani; 
                   – peste 45 de ani. 

 
– femei – fără limită de vârstă. 

 
La probele de concurs participă personalul care stăpâneşte stilul de înot prevăzut 

de regulament şi este apt din punct de vedere medical. 
 Aparatul Central al M.A.I. şi Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

participă la grupa de vârstă sub 35 de ani cu câte  
8 concurenţi, la grupa de vârstă 35-45 ani cu câte 6 concurenţi, la grupa de vârstă +45 ani 
cu câte 6 concurenţi, iar la categoria femei cu câte 4 concurente. 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al 
Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române pot participa cu câte 16 
concurenţi la grupa de vârstă – 35 ani, 12 concurenţi la grupa de vârstă 35-45 ani, 12 
concurenţi la grupa de vârstă +45 ani, iar la categoria femei cu 8 concurente. 

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

Componenţa ştafetelor şi ordinea de plecare vor fi stabilite de către fiecare 
conducător de lot, cu minim o oră înaintea începerii probei, acestea nemaiputând fi 
modificate. În cazul în care ordinea de plecare nu este conformă cu înscrierea dată 
organizatorilor, ştafeta respectivă va fi descalificată. 
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IV. DESFĂŞURARE 
(CONDIŢII TEHNICE) 

 
Concursul se organizează la următoarele probe: 
•  50 m liber, 100 m liber, 100 m bras şi 200 m liber – masculin, până la 35 de ani; 
•  50 m liber, 100 m liber şi 100 m bras – masculin, 35-45 de ani; 
•  50 m liber, 100 m liber şi 100 m bras – masculin, +45 de ani; 
•  50 m liber, 100 m bras – feminin; 
•  ştafetă 4x50 m liber. 
Seriile şi semifinalele la toate probele individuale se vor desfăşura contratimp, 

urmând ca în finală să participe primii 8 concurenţi, în funcţie de timpul obţinut. La 
probele de 200 m liber şi 4x50 m liber ştafetă se vor disputa direct finale, clasamentul 
fiind stabilit în funcţie de cel mai bun timp obţinut. 

 
Un concurent ia startul într-o singură probă individuală. 

 
V. CLASAMENTE 

 
Clasamentul se întocmeşte individual, pentru fiecare probă şi categorie de 

participanţi. 
Clasamentul general, pe echipe, se întocmeşte prin totalizarea punctajului 

aferent medaliilor câştigate la probele individuale (aur – 6 puncte, argint – 4 puncte 
şi bronz – 2 puncte) şi a locului caştigat la ştafetă (locul 1 – 6 puncte, locul 2 – 4 
puncte şi locul 3 – 2 puncte), de către fiecare structură. Structura cu cel mai mare 
număr de puncte va fi declarată câştigătoare. 

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

 

VI. PREMII 

● la individual, primilor 3 clasaţi pe probe de concurs şi categorii de concurenţi li 
se acordă medalii şi diplome, iar celor clasaţi pe locurile IV-VI, diplome; 

● la echipe, primele 3 locuri în clasamentul general vor primi cupe şi diplome, iar 
cele situate pe locurile IV-VI, diplome. 
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REGULAMENTUL  
CAMPIONATULUI DE OINĂ 

 

 
      
     
 

 
 

I. SCOP 
 

Campionatul de oină urmăreşte angrenarea personalului Ministerului Afacerilor 
Interne la practicarea activităţilor sportive menite să contribuie la menţinerea şi 
întărirea sănătăţii, creşterea capacităţii de efort fizic şi intelectual. În acelaşi timp se 
are în vedere cultivarea respectului faţă de tradiţiile şi valorile naţionale ale poporului 
nostru. 

 
II. ORGANIZARE 

 
Etapa finală se organizează în perioada 18-22.07.2016, în staţiunea Izvorul 

Mureşului, judeţul Harghita, de către Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul 
Cultural al M.A.I., împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
al Judeţului Harghita, în colaborare cu Federaţia Română de Oină şi Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita. 

 
 

III. PARTICIPARE 
 

La Campionatul de Oină al M.A.I. pot participa toate categoriile de personal 
salariat al M.A.I. (în activitate): funcţionarii publici cu statut special, personalul 
contractual, cadrele militare, studenţii şi elevii instituţiilor de învăţământ din Ministerul 
Afacerilor Interne. 

La acest campionat au drept de joc sportivii care sunt încadraţi în structura unde 
îşi desfăşoară activitatea. 

Nu au drept de joc sportivii care sunt legitimaţi de către Federaţia Română de 
Oină. 

 
În cazul în care într-un judeţ există mai multe unităţi ale unei structuri a M.A.I., se 

poate alcătui o echipă care să reprezinte această structură la nivel de judeţ, cu 
jucători din aceste unităţi sau fiecare unitate poate participa cu câte o echipă. 

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

În cazul în care o unitate din Aparatul Central al M.A.I. nu are sportivi suficienţi 
pentru a alcătui o echipă, aceasta poate fi completată cu alţi sportivi, numai din unităţi 
ale Aparatului Central sau din unităţi direct subordonate acestora, cu aprobarea 
Biroului Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I. 

La Campionatul de Oină al M.A.I. pot participa un număr de maxim 5 echipe de 
la fiecare structură, la care se adaugă echipa Aparatului Central şi cea a Academiei 
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

În cazul în care sunt mai multe solicitări la nivelul unei structuri, fiecare dintre 
acestea va organiza un campionat propriu în urma căruia va stabili cele 5 echipe 
participante la turneul final. 
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Dacă un jucător este delegat/detaşat/transferat la cerere sau în interesul 
serviciului în timpul competiţiei, de la o structură la alta, şi a început să joace pentru 
echipa unităţii de la care se mută, acesta are drept de joc la unitatea la care a început 
să joace.  

Un jucător nu are drept de joc la două echipe diferite în acelaşi an competiţional. 
De asemenea, dacă instituţiile de învăţământ nu pot alcătui o echipă din cadre, 

acestea pot fi formate şi din studenţi sau elevi. 
Studenţii şi elevii aflaţi în practică nu au drept de joc la unităţile unde îşi 

desfăşoară activitatea. 
 

IV. DESFĂŞURARE 
 

1. CONDIŢII TEHNICO-ORGANIZATORICE 
Terenurile de joc: jocurile oficiale se vor disputa pe terenuri de oină omologate de 

Federaţia Română de Oină. 
Echipa: numărul jucătorilor înscrişi pe foaia de arbitraj este de 16 (11 titulari şi 5 

rezerve). Pe timpul unui meci se pot efectua maxim 3 schimbări. 
Identificarea jucătorilor se face înaintea jocurilor pe baza legitimaţiilor Ministerului 

Afacerilor Interne şi a buletinului (cărţii) de identitate, trecându-se în foaia de arbitraj 
seria şi numărul acestora. 

Actele 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 şeful Serviciului Resurse Umane şi comandantul 
(şeful) din fiecare unitate. 

Echipamentul va fi format din: tricou cu număr pe spate, şort, jambiere, şapcă 
(opţional) şi pantofi sport sau ghete cu crampoane. 

Meciurile de oină nu sunt limitate în timp. 
Omologarea rezultatelor şi clasamentul. Se vor acorda 3 puncte pentru victorie, 2 

punct la meci egal şi 1 punct la înfrângere. 
Ierarhia valorică a echipelor participante se stabileşte prin acordarea punctelor pe 

toată durata desfăşurării competiţiei. 
Dacă două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, când meciurile 

se desfaşoară în sistem „turneu” se vor avea în vedere următoarele: 
– rezultatul obţinut în meciul/meciurile direct(e); 
– dacă egalitatea persistă în continuare şi nu se poate face departajarea după 

criteriul de mai sus se va lua în calcul punctaverajul obţinut în meci, între 
echipele aflate la egalitate; 

– dacă şi după calculul puntaverajului persistă egalitatea, se va lua în calcul 
punctaverajul general obţinut în competiţie; 

– dacă egalitatea încă se menţine se va efectua un meci sau un turneu simplu de 
baraj între echipele aflate la egalitate; 

– dacă meciul/meciurile se termină la egalitate, se vor executa câte 5 lovituri de 
baston de fiecare echipă, câştigătoare fiind declarată echipa care acumulează 
mai multe puncte; 

– dacă egalitatea se menţine, se execută câte o lovitură de baston de echipă 
până când una din echipe acumulează mai multe puncte. 

Criteriile de mai sus sunt valabile pentru stabilirea oricărui loc din cadrul 
clasamentului competiţiei. 

În caz de egalitate, când meciurile se desfăşoară în sistem eliminatoriu, se va 
mai disputa un meci de baraj. Dacă şi acesta se termină la egalitate, se vor executa 
câte 5 lovituri de baston de fiecare echipă, câştigătoare fiind declarată echipa care 
acumulează mai multe puncte, iar dacă egalitatea se menţine, se execută câte o 
lovitură de baston de echipă până când una din echipe acumulează mai multe puncte. 
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Disciplina: normele de disciplină se aplică asociaţiilor/cluburilor sportive, 
membrilor acestora, antrenorilor, arbitrilor, observatorilor şi jucătorilor care săvârşesc 
abateri.  

Sancţiunile disciplinare se aplică în conformitate cu prevederile Regulamentului 
de Organizare a Activităţii de Oină al Federaţiei Române de Oină. Începând cu prima 
etapă se procedează la evidenţa cartonaşelor galbene şi roşii. 

Două cartonaşe galbene acumulate de un jucător conduc la pierderea dreptului 
de joc o etapă.  

Un cartonaş roşu înregistrat de un jucător înseamnă pierderea dreptului de joc 
automat pentru o etapă. În funcţie de gravitatea abaterii, jucătorii sancţionaţi cu 
cartonaş roşu pot primi mai multe etape de suspendare, în urma analizei efectuate de 
Comisia de Disciplină a competiţiei, la terminarea jocului, în prezenţa delegatului 
echipei şi a jucătorului în cauză. 

 
2. SISTEMUL DE JOC 
Sistemul de desfăşurare al campionatului va fi stabilit la şedinţa tehnică în funcţie 

de numărul echipelor înscrise. 
Echipele participante vor fi împărţite în două grupe, în cadrul acestora urmând să 

se dispute câte un turneu simplu, după tabela Berger. 
Echipele clasate pe primele două locuri în grupe îşi vor disputa semifinalele 

astfel: 
– A1 cu B2; 
– B1 cu A2. 
Învinsele din semifinale se vor întâlni în finala mică, iar învingătoarele în finala 

mare. 
Dacă numărul de echipe participante va fi de maxim 5, acestea se vor întâlni într-

un turneu simplu, după tabela Berger. 
 
3. PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE 
– meciurile din grupe:      19 şi 20 iulie 2016; 
– semifinalele şi finalele: 21 iulie 2016. 
 
4. ASIGURAREA TEHNICĂ A COMPETIŢIEI 
Federaţia Română de Oină va desemna 4 arbitri care vor oficia partidele 

competiţiei. 
Observatorii vor fi desemnaţi de către Federaţia Română de Oină. 

 
V. PREMII 

 
La sfârşitul competiţiei, echipele clasate pe locurile I, II, III vor primi cupe, 

diplome, medalii şi locul IV diplomă. 
 

VI. DISPOZIŢII FINALE 
 

În vederea rezolvării eventualelor contestaţii, este formată o Comisie de 
Disciplină la nivelul Biroului Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al 
M.A.I. 

Contestaţiile vor fi soluţionate imediat după încheierea partidei respective. 
Hotărârea Comisiei de Disciplină este definitivă. 

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

Pentru organizarea şi desfăşurarea Campionatului de Oină pe M.A.I., Centrul 
Cultural al M.A.I. va asigura materialele sportive necesare (mingi şi bastoane). 

După înscrierea la competiţie, Federaţia Română de Oină va asigura fiecărei 
echipe participante posibilitatea de a fi pregătită de către un antrenor de oină. 
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REGULAMENTUL  
CAMPIONATULUI DE TENIS 

 

 
I. SCOP 

 
Campionatul de tenis urmăreşte angrenarea personalului Ministerului Afacerilor 

Interne la practicarea activităţilor sportive menite să contribuie la menţinerea şi 
întărirea sănătăţii, creşterea capacităţii de efort fizic şi intelectual. 

 
 

II. ORGANIZARE 
 

Etapa I (subunităţi şi unităţi) se desfăşoară până la 30.06.2016. 
 
Etapa a II-a (pe inspectoratele generale şi zone) se organizează până la 

29.07.2016. Desfăşurarea şi numărul participanţilor se stabilesc prin regulamente 
proprii de concurs. 

 
Etapa a III-a (finala) se organizează în perioada 04-10.09.2016 în municipiul 

Oradea, judeţul Bihor, de către Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural 
al M.A.I., împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Bihor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Bihor, Inspectoratul 
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea şi în colaborare cu Federaţia Română de Tenis şi 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor.  
 

III. PARTICIPARE 
 

Campionatul de Tenis se organizează pentru toate categoriile de personal 
salariat al M.A.I. (în activitate), bărbaţi şi femei. 

 
Personalul salariat masculin, pe trei categorii de vârstă, astfel: 
– până la 35 de ani; 
– 35-45 de ani; 

  -  peste 45 de ani. 
La categoria personal salariat feminin, competiţia se va desfăşura fără limită 

de vârstă. 
 
PROBE: 
 
SIMPLU ( masculin şi feminin) 
DUBLU MASCULIN (fără categorie de varstă) 
DUBLU MIXT 
 
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  
35-45 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 General al Poliţiei de Frontieră Române 9 (3+3+3), Aparatul Central 
al M.A.I. 6 (2+2+2), Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 5 (2+1+2). 
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          Următorii 8 concurenţi, clasaţi pe locurile I-II în fiecare grupă de vârstă, la 
campionatul de tenis, ediţia 2015, se vor califica direct la etapa finală (2016), astfel: 

 
Bărbaţi 
• până la 35 ani 

–  ILIESCU JEAN – I.J.J. Ialomiţa; 
–  LOZINCĂ SERGIU – I.P.J. Bihor 

 

• 35-45 ani 
–  BUTA ADRIAN – I.J.J. Braşov; 
–  BUTEANU CRISTIAN – I.S.U.J.Bistriţa Năsăud 
 

• peste 45 ani 
–  MUNTEANU VALENTIN – I.J.J. Neamţ. 
– ŞTEFANACHE DAN  – Direcţia Generală Paşapoarte 

 
Femei 
 
– ŢIPLEA LAVINIA   – I.P.J. Bihor 
– COJOCARIU TOMESCU ROXANA – I.J.J.Ilfov 

 
La etapa finală pe Ministerul Afacerilor Interne, pot participa: de la Inspectoratul 

General al Poliţiei Române – 6 concurente, de la Inspectoratul General al Jandarmeriei 
Române – 4 concurente, de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă – 4 
concurente, de la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române – 4 concurente, 
din Aparatul Central al M.A.I. – 2 concurente, de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza” – 2 concurente. 

Pentru probele de dublu masculin şi dublu mixt înscrierile se vor face la şedinţa 
tehnică. 

IV. DESFĂŞURARE 
          
        Jocurile din cadrul etapei finale pe Ministerul Afacerilor Interne se vor        
desfăşura în sistem tablou de concurs.   

Concurenţii calificaţi în etapa finală vor fi repartizaţi prin tragere la sorţi pe tabloul 
de concurs cu favoriţi stabiliţi ca urmare a rezultatelor obţinute în anii 2013, 2014 şi 
2015. 

Toate partidele se vor desfăşura după sistemul 2 seturi câştigate din 3. În setul 
decisiv se joacă tie-break până la 7. 

La categoria femei, sistemul de desfăşurare va fi stabilit la şedinţa tehnică, în 
funcţie de numărul concurentelor. 

În cazul condiţiilor meteo nefavorabile, se va disputa cu prioritate proba de 
simplu. 

V. CLASAMENTE 
 

La finala pe Ministerul Afacerilor Interne se întocmesc clasamente individuale, pe 
baza rezultatelor obţinute de către fiecare participant la cele trei grupe de vârstă 
(bărbaţi) şi la categoria femei.  
 

VI. PREMII 
 

Concurenţilor clasaţi pe locurile I, II şi III (pe categorii) li se vor acorda medalii şi 
diplome, iar celor de pe locurile IV-VI, diplome.
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REGULAMENTUL 
CAMPIONATULUI DE MINIFOTBAL 

(FUTSAL) 

 
 
 
 
 

  
 

I. SCOP 
 

Campionatul de minifotbal (futsal) urmăreşte angrenarea personalului 
Ministerului Afacerilor Interne la practicarea activităţilor sportive menite să contribuie la 
menţinerea şi întărirea sănătăţii şi la creşterea capacităţii de efort fizic. 
 
 

II. ORGANIZARE 
 

Competiţia se organizează cu participarea funcţionarilor publici cu statut special, 
a personalului contractual şi a cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne. 

 
ETAPA I – FAZA JUDEŢEANĂ ŞI PE MUNICIPIUL BUCUREŞTI în perioada   

21.03 – 28.04.2016 
 
ETAPA A II-A – FAZA PE ZONE (INTERJUDEŢEANĂ) în perioada                 

01 – 30.06.2016 
 
ETAPA A III-A – OPTIMILE DE FINALĂ – până la data de 22.07.2016 
 
ETAPA A IV-A – TURNEUL FINAL –  va avea loc în municipiul Câmpina, în 

perioada 19-23.09.2016. 
 
Înscrierea în campionat se va face până la data de 04.03.2016 şi va fi transmisă 

Biroului Coordonare Activităţi Sportive din cadrul Centrului Cultural al M.A.I. fax. 
021.206.40.90 cuprinzând tabelul nominal cu lotul de jucători, semnat în mod 
obligatoriu de către şeful Serviciului Resurse Umane şi comandantul (şeful) din fiecare 
unitate.  

 
III. PARTICIPARE 

 
La campionatul de minifotbal (futsal) al M.A.I., au drept de joc jucătorii care sunt 

încadraţi în structura unde îşi desfăşoară activitatea, lotul fiind format din 12 jucatori.  
Numărul jucătorilor în teren va fi de 5 (4+1) iar pe bancă vor fi 7 rezerve, un 

antrenor şi un oficial. 
În cazul în care într-un judeţ există atât inspectorat judeţean de jandarmi, cât şi 

grupare mobilă de jandarmi, se poate alcătui o echipă cu jucători din ambele unităţi 
sau fiecare unitate poate participa cu câte o echipă. 

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

În cazul în care o unitate din Aparatul Central al M.A.I. nu are sportivi suficienţi 
pentru a alcătui o echipă, aceasta poate fi completată cu alţi sportivi, numai din unităţi 
ale Aparatului Central al M.A.I. sau din unităţi direct subordonate acestora, cu 
aprobarea Biroului Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I.. 
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Secţiile de poliţie din cadrul D.G.P.M.B., pot alcătui o echipă numai cu sportivi 
din raza sectorului (în cazul în care o secţie de poliţie are echipă înscrisă în 
campionat, celelalte secţii din raza sectorului nu pot avea în componenţa echipei 
jucători de la echipa secţiei care s-a înscris în campionat pe toată durata 
campionatului). 

Unităţile din cadrul D.G.J.M.B. pot alcătui o echipă sau se pot înscrie individual în 
competiţie cu condiţia ca un jucător să nu evolueze la două echipe pe toată durata 
campionatului. 

Dacă un jucător este delegat/detaşat/transferat la cerere sau în interesul 
serviciului în timpul competiţiei, de la o structură la alta, şi a început să joace pentru 
echipa structurii de la care se mută, acesta are drept de joc doar la echipa la care a 
jucat iniţial. 

Un jucător nu are drept de joc la două echipe diferite în acelaşi an competiţional. 
Studenţii şi elevii nu pot participa la această competiţie sportivă, deoarece în 

campionatul instituţiilor de învăţământ ale M.A.I. este prevăzută această disciplină.  
 

IV. DESFĂŞURARE 
 

Competiţia se va desfăşura după Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Federaţiei Române de Futsal care este afiliată la Federaţia 
Română de Fotbal şi adaptat la Campionatul pe M.A.I. 
 
         Toate partidele se vor desfăşura pe teren sintetic (40m/20m) în aer liber cu 
minge de futsal, numărul jucătorilor pe teren fiind de 5 (4+1). 
            
        Nici o partidă nu poate începe fără medic şi ambulanţă dotată corespunzător şi 
fără ca foaia de arbitraj să fie completată de către delegaţii echipelor în prezenţa 
arbitrului principal.La finalul jocului, foaia de arbitraj trebuie semnată de către delegaţii 
echipelor, căpitanii de echipă, arbitru şi medic.  
         Arbitrul stabileşte dacă terenul de joc este corespunzător din punct de vedere 
tehnic. Dacă delegaţii celor două echipe împreună cu arbitrul sunt de acord cu 
condiţiile tehnice ale terenului şi partida începe, nu se mai admit contestaţii referitoare 
la terenul de joc. 
 

1. CONDIŢII TEHNICO-ORGANIZATORICE 
  
Actele menţionate mai sus 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 şeful Serviciului 
Resurse Umane şi comandantul (şeful) din fiecare unitate. Toate echipele 
participante la acest campionat vor avea efectuată instruirea privind securitatea 
şi sănătatea în muncă. Această instruire colectivă se va face înaintea fiecărui 
meci din acest campionat de către responsabilul cu sănătatea şi securitatea în 
muncă din structura respectivă iar tabelul va fi semnat de toţi jucătorii. 

 
Echipamentul va fi format din: tricou cu număr pe spate, şort, jambiere şi ghete 

sport specifice terenului sintetic (interzis ghete cu crampoane).  
Durata jocului este de două reprize a câte 20 minute, cu pauză de 5 minute 

între reprize. 
Omologarea rezultatelor şi clasamentul. Se vor acorda 3 puncte pentru 

victorie, 1 punct la meci egal şi zero puncte la înfrângere. 
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Ierarhia valorică a echipelor participante se stabileşte prin acordarea punctelor 
pe toată durata desfăşurării competiţiei. Dacă două sau trei 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, se vor disputa jocuri 

de baraj, în condiţiile noului sistem adoptat. 
Disciplina: normele de disciplină se aplică asociaţiilor/cluburilor sportive, membrilor 

acestora, antrenorilor, arbitrilor, observatorilor şi jucătorilor care săvârşesc abateri. 
Sancţiunile disciplinare se aplică în conformitate cu prevederile Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Federaţiei Române de Futsal.  
 

Campionatul de futsal 2016 se organizează astfel: 
 

2. ETAPA I – FAZA JUDEŢEANĂ ŞI PE MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

Se organizează între echipele reprezentative ale structurilor Ministerului 
Afacerilor Interne, existente la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti: poliţie, 
jandarmi, poliţie de frontieră, situaţii de urgenţă, instituţii de învăţământ şi Aparatul 
Central al M.A.I. 

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

 
Competiţia se desfăşoară în sistem turneu (fiecare cu fiecare – un singur meci), 

în perioada 21.03 – 28.04.2016. Echipele câştigătoare ale fazelor judeţene 
promovează în etapa a II-a zonală (interjudeţeană). 

 
Inspectoratele de poliţie judeţene, care sunt organizatoare ale etapei I, vor 

comunica Biroului Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I., 
până la data de 13.05.2016, clasamentul final. 

 
Delegaţii inspectoratului de poliţie judeţean, desemnaţi cu organizarea 

competiţiei, vor propune Biroului Coordonare Activităţi Sportive din Centrul 
Cultural al M.A.I. jucători pentru a fi testaţi în vederea cooptării acestora în lotul 
Ministerului Afacerilor Interne.  

 
În urma şedinţei tehnice unde se va stabili ordinea în grupă, prima echipă 

nominalizată va fi considerată gazdă. Echipa-gazdă va asigura condiţiile 
organizatorice necesare desfăşurării meciurilor (teren, medic şi ambulanţă). 

Brigada de arbitri (în activitate) va fi nominalizată de către Asociaţia Judeţeană 
de Fotbal. 

 
Plata arbitrilor, plata terenului şi plata ambulanţei vor fi asigurate de cele două 

echipe participante la întâlnire, conform baremelor legale în vigoare stabilite de 
Federaţia Română de Futsal. 
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Toate partidele dintr-o grupă se vor organiza în aceeaşi zi, de regulă, în zilele de 
joi, la aceeaşi oră (16.00). 
 

3. ETAPA A II-A – FAZA PE ZONE (INTERJUDEŢEANĂ) 
Se organizează în perioada 01 – 30.06.2016, cu participarea echipelor 

câştigătoare ale etapelor judeţene care au fost repartizate în grupe (conform graficului 
anexat). 

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

Şedinţa de planificare a jocurilor se va organiza de către unităţile nominalizate ca 
organizatoare, până la data de 20.05.2016, urmând ca datele şi locurile de desfăşurare a 
jocurilor să fie comunicate Biroului Coordonare Activităţi Sportive, până la data de 
27.05.2016. 

Asociaţiile şi cluburile sportive calificate în etapa a doua vor stabili, de 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 se califică la etapa a treia. 

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). 

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 Biroului 
Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I. 

Observatorii neutri la aceste întâlniri vor fi desemnaţi de Biroul Coordonare 
Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I. 

Plata arbitrilor, plata terenului şi plata ambulanţei vor fi asigurate de cele două 
echipe participante la întâlnire, conform baremelor legale în vigoare stabilite de 
Federaţia Română de Futsal. 

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

 
5. ETAPA A III-A OPTIMILE DE FINALĂ 
Se organizează până în data de 22.07.2016, alcătuite pe criterii geografice, în 

sistem eliminatoriu după cum urmează: locul 1 grupa A cu locul 2 grupa B, locul 1 
grupa B cu locul 2 grupa A, locul 1 grupa C cu locul 2 grupa D, locul 1 grupa D cu 
locul 2 grupa C, locul 1 grupa E cu locul 2 grupa F, locul 1 grupa F cu locul 2 grupa E, 
locul 1 grupa G cu locul 2 grupa H, locul 1 grupa H cu locul 2 grupa G. 

Câştigătoarele acestor meciuri se vor califica în etapa a IV- a – Turneul Final. 
 

        4. ETAPA A IV-A – TURNEUL FINAL 
Turneul final va avea loc în municipiul Câmpina, în perioada 19-23.09.2016, 

cazarea se va efectua în cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” şi va fi 
organizat de către Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al 
M.A.I. La Turneul Final cele opt echipe vor fi repartizate prin tragere la sorţi în două 
grupe a câte patru şi se vor califica primele două din grupă. La sfârşitul turneului, 
echipele clasate pe locurile I, II, III vor primi cupe, diplome, medalii şi locul IV diplomă. 
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V. REGULAMENT DE JOC 

 
DURATA JOCULUI  
Meciul are două reprize a 20 de minute cu 5 minute pauză între reprize. 
Prelungiri  
Dacă se dispută prelungiri, nu există pauză între cele două reprize. Echipele vor 
schimba doar jumatăţile de teren şi jucătorii înlocuitori şi oficialii echipelor vor schimba 
suprafeţele tehnice. 
Lovitura de incepere  
 Arbitrii nu trebuie să solicite confirmarea portarilor sau a jucătorilor înainte de 
executarea loviturii de începere.  
Time-out  
Echipele au dreptul la un time-out de un minut în fiecare repriză.  
Se vor aplica următoarele condiţii:  
• arbitrul acordă time-out atunci când mingea nu este în joc şi echipa care a solicitat 
este în posesia mingii. 
• o echipă care nu solicită un time-out în prima repriza a jocului, are dreptul numai la 
un singur time-out în timpul reprizei secunde.  
• dacă se dispută reprize de prelungiri, nu va exista time-out. 
 
MINGEA ÎN JOC ŞI AFARĂ DIN JOC  
Mingea afară din joc  
Mingea este afară din joc atunci când:  
• a depăşit în întregime linia de poartă sau linia de margine, pe podea sau în aer  
• jocul a fost oprit de către arbitri  
• atinge plasa superioară  
 
Dacă în timpul jocului, mingea atinge plasa superioară, jocul se va relua printr-o 
repunere de la margine cu piciorul, de către echipa adversă jucătorului care a atins 
ultima oară mingea. Repunerea de la margine cu piciorul se va efectua de pe linia de 
margine din punctul cel mai apropiat de locul unde mingea a atins plasa superioară. 
 
Inscrierea unui gol  
Un gol este anulat dacă portarul echipei în atac aruncă sau loveşte mingea intenţionat 
cu mâna sau braţul din interiorul propriei suprafeţe de pedeapsă şi este ultimul jucător 
care a atins sau a jucat mingea. Jocul se va relua cu o degajare de la poartă, 
executată de echipa adversă.  
Atunci când regulamentul unei competiţii prevede ca o echipă sa fie declarată 
învingătoare după un joc terminat la egalitate, numai procedurile următoare sunt 
permise:  
• prelungiri;  
• executarea de lovituri din punctul de pedeapsă. 
 
Greşeli sancţionate cu lovitură liberă directă  
Se acordă o lovitură liberă directă echipei adverse jucătorului care comite din 
neglijenţă, imprudenţă sau cu o forţă excesivă, una din următoarele şapte greşeli:  
• loveşte sau încearcă să lovească cu piciorul un adversar; 
• pune piedică unui adversar; 
• sare asupra unui adversar; 
• atacă un adversar; 
• loveşte sau încearcă să lovească un adversar;  
• împinge un adversar; 
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• atacă prin alunecare un adversar. 
 
Se acordă, de asemenea, o lovitură liberă directă echipei adverse jucătorului, care 
comite una din următoarele trei greşeli:  
• ţine un adversar;  
• scuipă un adversar;  
• joacă mingea în mod voit cu mana (cu excepţia portarului în propria suprafaţă de 
pedeapsă). 
 
Lovitura liberă directă se va executa de pe locul în care s-a comis greşeala. 
Greşelile de mai sus sunt greşeli acumulate. 
 
Greşeli sancţionate cu o lovitură de pedeapsă (penalty)  
Se acordă o lovitură de pedeapsă atunci când un jucător comite în propria suprafaţă 
de pedeapsă una din cele zece greşeli(menţionate mai sus), indiferent de locul în care 
se află mingea în acel moment, cu condiţia să fi fost în joc. 
 
Greşeli sancţionate cu o lovitură liberă indirectă  
Se acordă o lovitură liberă indirectă echipei adverse portarului care comite una din 
următoarele trei greşeli:  
• controlează mingea cu mâinile sau picioarele în propria jumătate de teren mai mult 
de patru secunde;  
• atinge mingea cu mâinile în propria suprafaţă de pedeapsă, după ce i-a fost trimisă 
intenţionat cu piciorul de către un coechiper; 
• atinge mingea cu mâinile în propria suprafaţă de pedeapsă, după ce a primit-o direct 
dintr-o repunere de la margine cu piciorul efectuată de un coechipier. 
 
Se acordă, de asemenea, o lovitură liberă indirectă echipei adverse jucatorului care 
după părerea arbitrilor:  
• joaca de o manieră periculoasă în prezenţa unui adversar ;  
• împiedică evoluţia unui adversar ; 
• împiedică portarul să dea drumul mingii din mâini. 
Lovitura liberă indirectă se va executa de pe locul în care s-a comis greşeala.  
 
Greşeala  
Greşeala este sancţionată cu un avertisment sau o eliminare.  
 
Greşeli care se sancţionează cu avertisment  
Un jucător este avertizat atunci când comite una din următoarele şapte greşeli:  
• comportare nesportivă;  
• protest prin vorbă sau gest;  
• încalcă cu persistenţă Legile Jocului de Futsal;  
• întârzie reluarea jocului; 
• nu respectă distanţa prevazută de regulament la executarea unei lovituri de la colţ, a 
unei lovituri libere sau a unei repuneri de la margine cu piciorul (jucatori apărători);  
• intră sau reintră pe terenul de joc fără permisiunea arbitrilor sau încalcă procedura 
de înlocuire; 
• părăseşte în mod voit terenul de joc fără permisiunea arbitrilor.  
 
Un jucător înlocuitor(rezervă) este avertizat atunci când comite una din următoarele 
patru greşeli:  
• comportare nesportivă  
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• protest prin vorbă sau gest  
• întârzie reluarea jocului  
• intră pe terenul de joc încălcând procedura de înlocuire. 
 
Greşeli care se sancţionează cu eliminare  
Un jucător sau un jucator înlocuitor este eliminat de pe terenul de joc, atunci când 
comite una din următoarele şapte greşeli:  
• fault grosolan;  
• comportare violentă;  
• scuipă spre un adversar sau orice altă persoană;  
• împiedică echipa adversă să înscrie un gol sau opreşte o ocazie evidentă de gol, 
jucând intenţionat mingea cu mâna (aceasta nu se aplică portarului în propria sa 
suprafaţă de pedeapsă); 
• opreşte un adversar care se deplasează către poarta adversă, având o situaţie clară 
de înscriere a unui gol, comiţând o greşeală care se sancţionează cu lovitură liberă 
sau lovitură de pedeapsă;  
• foloseşte cuvinte sau face gesturi jignitoare, injurioase şi/sau grosolane;  
• primeşte al doilea avertisment în cursul aceluiaşi joc. 
 
Un jucător înlocuitor este eliminat de pe terenul de joc atunci când comite următoarea 
greşeală:  
• împiedică înscrierea unui gol, sau opreşte o situaţie clară de înscriere a unui gol.  
 
Un jucător eliminat trebuie să părăsească suprafaţa tehnică, precum şi incinta 
terenului de joc iar echipa lui va juca în inferioritate numerică 5 minute. Dacă în acest 
interval echipa în inferioritate primeşte gol, aceasta poate introduce un alt jucător cu 
excepţia celui eliminat. Dacă eliminarea se produce ca urmare a primirii a două 
cartonaşe galbene, jucătorul eliminat nu mai poate evolua în meciul respectiv. Dacă 
eliminarea se produce prin cartonaş roşu direct, jucătorul eliminat nu mai poate evolua 
în meciul respectiv şi în meciul următor(suspendat o etapă). 
 
Lovitura liberă directă  
Mingea intră în poartă  
• dacă mingea intră direct în poarta echipei adverse, se acordă gol; 
• dacă mingea intră direct în poarta echipei proprii, se acordă lovitură de la colţ. 
 
Greşeli acumulate  
• sunt cele care se sancţionează cu o lovitură liberă directă sau lovitură de pedeapsă  
• greşelile  comise de fiecare echipă în timpul primei reprize se resetează la începutul 
reprizei secunde.  
• dacă se joacă reprize de prelungiri, toate greşelile acumulate pe parcursul reprizei a 
doua, continuă să se acumuleze în timpul prelungirilor. 
  
Lovitura liberă indirectă  
Semnul convenţional al arbitrilor  
Arbitrii vor semnala o lovitură liberă indirectă ridicând braţul deasupra capului. Ei vor 
ţine braţul în această poziţie până la executarea loviturii libere şi până când mingea 
atinge un alt jucător sau iese din joc.  
 
Mingea intră in poartă  
Golul poate fi acordat numai dacă mingea intră în poartă, după ce a fost atinsă de un 
alt jucător:  
• dacă mingea intră direct în poarta echipei adverse, se acordă degajare de la poartă;  

 49 



• dacă mingea intră direct în poarta echipei proprii, se acordă lovitură de la colţ echipei 
adverse.  
 
Locul executării loviturii libere  
Lovitura liberă în afara suprafeţei de pedeapsă  
• Toţi jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la cel puţin 5 m de minge până când 
aceasta este în joc; 
• Mingea este în joc îndată ce a fost lovită cu piciorul şi s-a mişcat; 
• Lovitura liberă trebuie sa fie executată de pe locul unde a fost comisă greşeala sau 
de pe locul unde se află mingea atunci când a avut loc greşeala (în funcţie de 
greşeală) sau din al doilea punct de pedeapsă(9 metri).  
 
Lovitura liberă directă sau indirectă din interiorul suprafeţei de pedeapsă în 
favoarea echipei în apărare  
• Toţi jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la cel puţin 5 m de minge până când 
aceasta este în joc;  
• Toţi jucătorii echipei adverse trebuie să se afle în afara suprafeţei de pedeapsă 
respective până când mingea este în joc; 
• Mingea este în joc atunci când este trimisă cu piciorul direct în afara suprafeţei de 
pedeapsă 
• Lovitura liberă acordată în suprafaţa de pedeapsă poate fi executată din orice punct 
al acestei suprafeţe  
 
Lovitura liberă directă începând cu a şasea greşeală acumulată de o echipă în 
fiecare repriză:  
 •  Se execută din al doilea punct de pedeapsă(9 metri);  
 • Jucătorii echipei adverse nu pot forma un zid pentru a se opune loviturii libere;  
 • Jucătorul executant al loviturii libere este precis identificat;  
 • Portarul rămâne în propria sa suprafaţă de pedeapsă, pe linia porţii;  
 • Jucătorii, cu excepţia executantului şi a portarului în apărare, rămân în spatele liniei 
imaginare paralelă cu linia de poartă, la acelaşi nivel cu mingea. Ei nu pot împiedica 
jucătorul să execute lovitura liberă. Nici un jucător, cu excepţia jucătorului executant, 
nu poate să treacă această linie imaginară până când mingea este în joc. 
 
Lovitura liberă indirectă pentru echipa în atac  
• Toţi jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la cel puţin 5 metri de minge până 
când aceasta este în joc; 
• Mingea este în joc îndată ce a fost lovită cu piciorul şi s-a mişcat.  
 
Abateri şi sancţiuni  
Dacă, la executarea unei lovituri libere, un jucător al echipei adverse nu se află la 
distanţa regulamentară:  
• lovitura liberă se repetă şi jucatorul vinovat va fi avertizat, cu excepţia cazului în care 
se poate aplica avantaj sau se comite altă greşeală sancţionabilă cu lovitură de 
pedeapsă. Dacă greşeala este sancţionabilă cu lovitură liberă, arbitrii vor decide dacă 
sancţionează greşeala iniţială sau cea comisă ulterior. Dacă cea de-a doua greşeală 
este sancţionabilă cu lovitură de pedeapsă sau lovitură liberă directă, se va contabiliza 
o greşeală acumulată echipei jucătorului care a comis greşeala.  
 
Dacă la executarea unei lovituri libere din interiorul propriei suprafeţe de pedeapsă, 
mingea nu este trimisă direct în joc de echipa în apărare:  
• lovitura liberă se repetă.  
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Dacă echipa care execută lovitura liberă nu o efectuează în cel mult 4 secunde:  
• arbitrii acordă o lovitură liberă indirectă echipei adverse care va fi executată de pe 
locul în care jocul ar fi fost reluat. 
 
Începând cu cea de-a şasea greşeală acumulată, dacă jucătorul nu execută lovitura 
cu intenţia de a înscrie un gol:  
• arbitrii acordă o lovitură liberă indirectă echipei adverse, ce se execută de pe locul în 
care jocul ar fi fost reluat. 
 
Începând cu cea de-a şasea greşeală acumulată, dacă lovitura liberă este executată 
de către un coechipier al jucătorului care a fost identificat în prealabil:  
• arbitrii opresc jocul, avertizează jucătorul pentru comportare nesportivă şi jocul se 
reia cu o lovitură liberă indirectă pentru echipa în apărare ce se va executa de pe locul 
în care jucătorul coechipier a lovit mingea.  
 
Lovitura liberă executată de un alt jucător decât  portarul  
Dacă, după ce mingea este în joc, executantul atinge mingea a doua oară (altfel decât 
în mod voit cu mâinile) înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucator:  
• se acordă o lovitura liberă indirectă echipei adverse, care va fi executată de pe locul 
în care s-a comis greşeala. 
 
Dacă, după ce mingea este în joc, executantul atinge mingea în mod voit cu mâinile 
înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător:  
• se acordă o lovitură liberă directă echipei adverse, care va fi executată de pe locul în 
care  s-a comis greşeala şi echipa sa se sancţionează cu o greşeală acumulată;  
• se acordă o lovitură de pedeapsă dacă greşeala a fost comisă în interiorul suprafeţei 
de pedeapsă a executantului şi echipa sa se sancţionează cu o greşeală acumulată.  
 
Lovitura liberă executată de portar  
Dacă, după ce mingea este în joc, portarul atinge mingea mod voit cu mâinile înainte 
ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător:  
• se acordă o lovitură liberă directă echipei adverse, dacă greşeala a fost comisă în 
afara suprafeţei de pedeapsă a portarului, de pe locul în care s-a comis greşeala şi 
echipa sa se sancţionează cu o greşeală acumulată;  
• se acordă o lovitură liberă indirectă echipei adverse, dacă greşeala a fost comisă în 
suprafaţa de pedeapsă a portarului, de pe locul în care s-a comis greşeala. 
 
Un jucător al echipei în apărare încalcă Legile Jocului de Futsal:  
• arbitrii permit executarea loviturii;  
• dacă mingea intră în poartă, se acordă gol;  
• dacă mingea nu intră în poartă, lovitura se repetă.  
 
Începând cu cea de-a şasea greşeală acumulată, dacă, după ce lovitura liberă 
directă a fost executată:  
Executantul nu loveşte mingea cu piciorul spre înainte cu intenţia de a înscrie un gol:  
 
• arbitrii opresc jocul şi îl vor relua cu o lovitură liberă indirectă acordată echipei 
adverse de pe locul unde a fost comisă greşeala.  
 
Executantul atinge mingea a doua oară (altfel decât în mod voit cu mâinile) înainte ca 
aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător:  
• se acordă o lovitură liberă indirectă echipei adverse de pe locul în care s-a comis 
greşeala  
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Dacă un jucător diferit de cel executant atinge mingea (altfel decât în mod voit cu 
mâinile) înainte să fi fost atinsă de portarul apărător, ori după ce a revenit dintr-un 
stâlp al porţii sau bara transversală, sau părăseşte terenul de joc, se acordă o lovitură 
liberă indirectă echipei adverse de pe locul în care s-a comis greşeala.  
Dacă un jucător joacă mingea în mod voit cu mâinile se acordă o lovitură liberă directă 
echipei adverse de pe locul în care s-a comis greşeala  şi echipa sa se sancţionează 
cu o greşeală acumulată. Se acordă lovitură de pedeapsă daca greşeala a fost 
comisă de un jucător apărător în propria sa suprafaţă de pedeapsă, cu excepţia 
portarului apărător şi echipa sa se sancţionează cu o greşeală acumulată.  
 
Dacă mingea este atinsă de un corp străin pe traiectoria sa, lovitura se repetă.  
 
Dacă mingea revine în terenul de joc de la portar, stâlpii porţii sau bara transversală şi 
apoi este atinsă de un corp străin:  
• arbitrii opresc jocul;  
• jocul se va relua cu o minge de arbitru de pe locul în care se afla mingea în 
momentul când a fost atinsă de corpul străin, cu excepţia cazului în care contactul cu 
corpul străin a avut loc în interiorul suprafeţei de pedeapsă, situaţie în care mingea de 
arbitru se va efectua de pe linia suprafeţei de pedeapsă din punctul cel mai apropiat 
de locul unde se afla mingea în momentul opririi jocului.  
 
Dacă mingea se sparge sau devine neregulamentară în timp ce este în joc, dar înainte 
să fi atins stâlpii porţii, bara transversală sau un alt jucător:  
• lovitura se repetă. 
 
 
LOVITURA DE PEDEAPSĂ (PENALTY)  
 
Se acordă o lovitură de pedeapsă împotriva echipei care comite, în propria suprafaţă 
de pedeapsă, atunci când mingea este în joc, una din cele zece greşeli pentru care 
trebuie acordată o lovitură liberă directă.  
Dintr-o lovitură de pedeapsă se poate înscrie un gol direct.  
Timpul de joc se va prelungi pentru orice lovitură de pedeapsă care trebuie să fie 
executată la sfârşitul fiecărei reprize sau la sfârşitul fiecăreia din cele două reprize de 
prelungiri.  
Executantul loviturii de pedeapsă trebuie precis identificat . 
 
Portarul echipei în apărare trebuie să rămâna pe propria linie de poartă, cu faţa la 
executant, între stâlpii porţii, până când mingea a fost lovită. 
 
Toţi jucătorii în afara executantului trebuie să se afle:  
• pe terenul de joc;  
• în afara suprafeţei de pedeapsă respective;  
• în spatele punctului de pedeapsă;  
• la cel puţin 5 metri de punctul de pedeapsă.  
 
REPUNEREA DE LA MARGINE CU PICIORUL  
 
Repunerea de la margine se va face cu piciorul în decurs de patru secunde din 
momentul în care este pregătit să o facă.  
Jucătorii echipei adverse trebuie să fie la o distanţă de cel puţin 3 metri de locul de 
unde se execută repunerea de la margine cu piciorul. Dintr-o repunere de la margine 
cu piciorul nu se poate înscrie un gol direct.  
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DEGAJAREA DE LA POARTA  
Dintr-o degajare cu mâna a portarului, nu se poate înscrie un gol direct.  
• Mingea este aruncată cu mâna de către portarul echipei din apărare din orice punct 
al suprafeţei de pedeapsă;  
• Portarul  efectuează degajarea de la poartă în decurs de patru secunde din 
momentul în care a intrat în posesia mingii;  
• Mingea este în joc imediat ce a fost aruncată cu mâna, de către portarul echipei în 
apărare, direct în afara suprafeţei de pedeapsă.  
 
Dacă mingea, dintr-o degajare de la poartă, nu este aruncată direct în afara suprafeţei 
de pedeapsă, degajarea de la poartă se repetă, dar numărarea celor patru secunde 
nu este resetată şi va continua din momentul în care portarul este pregătit sa o repete.  
 
Dacă mingea este în joc, portarul atinge mingea în mod voit cu mâinile, înainte ca 
aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător, se acordă o lovitură liberă directă echipei 
adverse, dacă greşeala a fost comisă în afara suprafeţei de pedeapsă a portarului, de 
pe locul în care s-a comis greşeala şi echipa sa se sancţionează cu o greşeală 
acumulată sau se acordă o lovitură liberă indirectă echipei adverse, dacă greşeala a 
fost comisă în interiorul propriei suprafeţe de pedeapsă, de pe linia suprafeţei de 
pedeapsă din punctul cel mai apropiat de locul în care s-a comis greşeala. 
 
Dacă degajarea de la poartă nu este executată în decurs de patru secunde:  
• se acordă o lovitură liberă indirectă echipei adverse de pe linia suprafeţei de 
pedeapsă din locul cel mai apropiat de unde s-a comis greşeala. 
 
LOVITURA DE LA COLŢ (CORNER)  
 
Dintr-o lovitură de la colţ se poate înscrie un gol direct, dar numai împotriva echipei 
adverse.  
Jucătorii echipei adverse trebuie să fie pe terenul de joc la cel puţin 3 metri de arcul 
de cerc înainte ca mingea să fie în joc.  
Executantul trebuie să efectueze lovitura în decurs de patru secunde din momentul în 
care este pregătit să o facă.  
Dacă un jucator advers împiedică sau jenează jucătorul care execută lovitura de la 
colţ, este avertizat pentru comportare nesportivă. 
Dacă lovitura de colţ nu este executată în decurs de patru secunde, se acordă o 
degajare de la poarta echipei adverse.  
 
PROCEDURI PENTRU A STABILI CÂŞTIGĂTORUL UNUI JOC  
Prelungirile şi executarea de lovituri din punctul de pedeapsă sunt cele două metode 
aprobate pentru a stabili echipa caştigătoare sau eliminată la sfârşitul unui joc terminat 
la egalitate. Prelungirile şi loviturile din punctul de pedeapsă nu fac parte din joc.  
 
Prelungiri  
Regulamentul competiţiei  prevede jucarea de prelungiri a câte doua reprize egale, 
care să nu depăşească cinci minute fiecare. 
  
Lovituri din punctul de pedeapsă 
• Cele două echipe vor executa fiecare câte trei lovituri;  
• Toţi jucătorii şi jucătorii înlocuitori sunt autorizaţi să execute loviturile din punctul de 
pedeapsă;  
• Un portar poate fi înlocuit cu orice jucator în timpul executării loviturilor din punctul 
de pedeapsă;  
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• Fiecare lovitură va fi executată de un jucător diferit, iar toţi jucătorii desemnaţi trebuie 
să fi executat câte o lovitură înainte ca unul dintre ei să poată executa o a doua 
lovitură; 
• Orice jucător desemnat poate înlocui portarul în orice moment, în timpul executării 
loviturilor din punctul de pedeapsă, cu condiţia ca arbitrul să fie informat şi 
echipamentul său să fie corespunzător; 
• Numai jucătorii desemnaţi, inclusiv portarii şi arbitrul sunt autorizaţi să stea pe 
terenul de joc în timpul executării loviturilor din punctul de pedeapsă;  
• Dacă la sfârşitul unui joc sau a reprizelor de prelungiri şi înainte de executarea 
loviturilor din punctul de pedeapsă, o echipă termină jocul cu un număr mai mare de 
jucători, inclusiv jucătorii înlocuitori, decât cel al echipei adverse, ea trebuie să reducă 
numărul, astfel încât în cele două echipe să existe un număr egal de jucători, şi 
căpitanul echipei trebuie să-l informeze pe arbitru în legatură cu numele şi numărul 
fiecarui jucător exclus; 
• Înainte de începerea executării loviturilor din punctul de pedeapsă, arbitrul trebuie să 
se asigure că un număr egal de jucători eligibili din fiecare echipă, care sunt 
desemnaţi să execute loviturile, rămân în cealaltă jumătate de teren. 
 
SUPRAFAŢA TEHNICĂ  
• numai un singur oficial al echipei la un moment dat este autorizat să dea instrucţiuni 
tehnice şi poate rămâne în picioare;  
• antrenorul şi ceilalţi oficiali trebuie să ramână în limitele suprafeţei tehnice cu 
excepţia unor circumstanţe speciale, de exemplu, cu permisiunea arbitrilor, intervenţia 
maseurului sau a medicului pe terenul de joc pentru a da ingrijiri medicale unui jucător 
accidentat sau pentru a-l scoate pe acesta în afara terenului de joc; 
• antrenorul şi celelalte persoane prezente în suprafaţa tehnică trebuie să aibă un 
comportament responsabil, evitând orice obstrucţionare a jucătorilor şi a deplasării 
arbitrilor. 
Procedura de înlocuire  
• O înlocuire poate fi efectuată în timpul jocului sau când jocul este oprit, cu excepţia 
perioadei unui time-out; 
• Jucătorul care este înlocuit nu trebuie să primească permisiunea arbitrilor să 
părăsească terenul de joc;  
• Arbitrii nu trebuie să autorizeze jucătorul înlocuitor pentru a intra în teren;  
• Înainte de a intra pe terenul de joc, jucătorul înlocuitor aşteaptă ca cel înlocuit să 
părăsească terenul de joc;  
Numărul minim de jucători  
Un meci nu poate continua dacă una dintre echipe are mai puţin de trei jucatori. 
 

VI. DISPOZIŢII FINALE 
 

Echipele înscrise în Campionatul de Futsal al Ministerului Afacerilor Interne pot 
participa în campionatul organizat de Federaţia Română de Futsal. 

Organizatorii, după fiecare etapă de campionat, în termen de 72 de ore (zile 
lucrătoare) de la terminarea meciurilor, vor transmite Biroului Coordonare Activităţi 
Sportive din Centrul Cultural al M.A.I., foaia de arbitraj completată cu rezultatul final, 
împreună cu tabelele nominale şi viza medicală. 

În vederea rezolvării eventualelor contestaţii, este formată o Comisie de 
Disciplină la nivelul Biroului Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al 
M.A.I. 

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de 72 de ore (zile lucrătoare) de la 
data şi ora primirii foii de arbitraj. Hotărârea Comisiei de Disciplină este definitivă. 
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Toate contestaţiile se vor rezolva după Regulamentul de Funcţionare şi 
Organizare a Federaţiei Române de Futsal adaptat la M.A.I. 

Începând cu  meciurile din etapa a II-a (interjudeţeană) se vor asigura, la cerere, 
observatori. 
 

VII. PREMII 
 

La sfârşitul competiţiei, echipele clasate pe locurile I, II, III vor primi cupe, 
diplome, medalii şi locul IV diplomă. 
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CAMPIONATUL DE MINIFOTBAL (FUTSAL) 

etapa a II-a (faza pe zone) 
 
 

GRUPA A 
 
Maramureş 
Cluj 
Satu Mare 
Bihor 
Sălaj 
Bistriţa-Năsăud 
 

GRUPA B 
 
Timiş 
Alba 
Hunedoara 
Caraş-Severin 
Arad 
 

GRUPA C 
 
Mureş 
Sibiu 
Braşov 
Harghita 
Covasna 
 

 
GRUPA D 
 
Dolj 
Mehedinţi 
Gorj 
Olt 
Vâlcea 
 
 

 
GRUPA E 
 
Bacău 
Suceava 
Neamţ 
Iaşi 
Vaslui 
Botoşani 
 

 
GRUPA F 
 
Brăila 
Buzău 
Galaţi 
Vrancea 
Tulcea 
 
 

 
GRUPA G 
 
Bucureşti 1 
Bucureşti 2 
Ialomiţa 
Călăraşi 
Ilfov 
Constanţa 
 

 
GRUPA H 
 
Bucureşti 1 
Bucureşti 2 
Argeş 
Prahova 
Dâmboviţa 
Teleorman 

 

Giurgiu 
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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 
 

Etapa I (pe inspectoratele generale) se organizează până la 02.09.2016. 

 
Etapa a II-a (finala) se organizează în perioada 03-07.10.2016, în municipiul 

Sibiu, judeţul Sibiu, de către Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural 
al M.A.I., împreună cu Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu şi în colaborare cu 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu şi 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu. 
 
 

III. PARTICIPARE 
 
La etapa finală structurile pot participa cu un număr de cupluri chinotehnice după 

cum urmează: 
Inspectoratul General al Poliţiei Române –  12 cupluri 
 

  Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – 6 cupluri 
 

  Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române – 6 cupluri 
 
  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă – 6 cupluri 
 
Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu – 6 cupluri 

 
 

IV. DESFĂŞURARE 
 

Concursul se va desfăşura la următoarele probe: 
 

• câine universal (supunere, urmărire, apărare şi atac); 
• detectare stupefiante; 
• detectare explozivi; 
• căutare şi salvare persoane; 
• patrulare-intervenţie.  

 
Fiecare câine va participa numai la proba în care a fost înscris, în conformitate 

cu prevederile regulamentului şi instrucţiunilor în evaluarea câinilor de serviciu. 
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V. 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. 

 
VI. PREMII 

 
Conductorilor şi câinilor de serviciu clasaţi pe locurile I, II şi III pe probe li se vor 
acorda medalii şi diplome, iar celor clasaţi pe locurile IV-VI, diplome.
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REGULAMENTUL 
CAMPIONATULUI DE KARATE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
I. SCOP 

 
Competiţia de Karate 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 care revin 
efectivelor Ministerului Afacerilor Interne. 

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

II. ORGANIZARE 
 

Etapa I (pe subunităţi şi unităţi) se va desfăşura până la 16.09.2016. 
 
Etapa a II-a (finala) se organizează în perioada 18-21.10.2016, în municipiul 

Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, de către Biroul Coordonare Activităţi Sportive din 
Centrul Cultural al M.A.I., împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
al Judeţului Vâlcea, în colaborare cu Federaţia Română de Karate şi Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea. 

 
 

      III. PARTICIPARE 
 

Campionatul de Karate se organizează pentru toate categoriile de personal 
salariat al M.A.I. (în activitate), bărbaţi şi femei, astfel: 
      Aparatul Central al M.A.I. şi Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pot 
participa cu un număr nelimitat de concurenţi. 

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

Concurenţii vor prezenta avizul medical la şedinţa tehnică. 
        Concurenţii bărbaţi vor purta, pe timpul competiţiei, obligatoriu, echipament de 
protecţie pentru mâini şi tibie, cochilie, 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  include: 
• concursul de KATA (individual) masculin şi feminin; 
• concursul de KUMITE (individual) masculin, la următoarele categorii de 

greutate: 67 kg, 75 kg, 84 kg şi peste 84 kg; 
• concursul de KUMITE (individual)  feminin – open. 
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   În situaţia în care, la kumite masculin, nu se vor înscrie cel puţin patru concurenţi 
de categorie, categoriile se vor cumula, urmând a fi stabilite la şedinţa tehnică. 
 

Timpul efectiv de luptă este de 3 minute la masculin şi 2 minute la feminin. 
 
Concursul de KATA se desfăşoară individual, în sistem eliminatoriu, fiecare 

concurent urmând să prezinte un KATA din şcoala de provenienţă. Concurenţii care 
se califică în fazele următoare vor prezenta un alt exerciţiu de KATA, faţă de cel 
prezentat anterior.  

 
V. CLASAMENTE 

 
Se întocmesc clasamente finale individuale la KATA şi KUMITE, pentru fiecare 

categorie de greutate, atât la masculin, cât şi la feminin. 
Clasamentul general, pe echipe, se întocmeşte prin totalizarea punctajului 

aferent medaliilor câştigate (aur - 6 puncte, argint - 4 puncte şi bronz - 2 puncte) 
de către fiecare structură din clasamentul individual (femei şi bărbaţi). Structura cu 
cel mai mare număr de puncte va fi declarată câştigătoare. 

În caz de egalitate, câştigă echipa cu cele mai multe locuri I, II şi III, iar dacă 
egalitatea persistă, modalitatea de departajare va fi stabilită la şedinţa tehnică, în 
conformitate cu regulamentul Federaţiei Române de Karate. 

 
VI. PREMII 

 
La etapa finală pe Ministerul Afacerilor Interne, la KUMITE, se acordă medalii şi 

diplome primelor trei locuri la fiecare categorie de greutate (masculin), cât şi la 
concursul open (feminin), iar celor situaţi pe locurile V, diplome. La KATA, sportivilor 
clasaţi pe locurile I-III li se acordă medalii şi diplome, iar celor situaţi pe locurile IV-
VI, diplome. 

În clasamentul general pe echipe, primele trei clasate primesc cupe şi diplome, 
iar locurile IV-VI, diplome. 
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CALENDARUL SPORTIV INTERNAŢIONAL 
AL UNIUNII SPORTIVE A MINISTERULUI 

DE INTERNE DIN ROMÂNIA PE ANUL 2016 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
concursului Perioada Ţara Organizatori Obs. 

1. 
Campionatul 

Mondial de Tir 
al Poliţiştilor 

  martie  * U.S.I.P. 

2. 

Campionatul 
European  de 
Cross-Country 
al Poliţiştilor 

 
21-24 
martie 

 

Anglia U.S.P.E. 

3. 
Campionatul 

European de 
Lupte al Poliţiştilor 

 
21-24 

octombrie 
 

Slovacia U.S.P.E. 

Campionatul 
Balcanic de Înot 

al Poliţiştilor 
4. octombrie România U.S.P.B. 

 

Competiţiile se vor 
desfăşura în 

conformitate cu 
Regulamentele 

emise de 
organizatori 

 
 
Notă:  

– loturile sportive ale ministerului pot participa şi la alte competiţii la care vor fi invitate, pe baza aprobării 
conducerii Ministerului Afacerilor Interne; 

– datele sau locaţiile de desfăşurare a competiţiilor care nu se regăsesc în tabel vor fi anunţate de 
organizatori. 

 

Participarea reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne 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 Afacerilor Interne din 
România cu instituţii similare din alte ţări. 

 61 



 
 

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: 

♦ rezultatele obţinute la campionatele Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute cu finale pe 
minister, în ultimii 2 ani; 

♦ rezultatele obţinute în competiţiile internaţionale ale poliţiştilor; 

♦ forma sportivă de moment. 
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