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Proiect educaţional  CAEJ- “Stai departe de tentații!  

 

Activitatea principală:  CROS –“DEPENDENT DE O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ”  

 

Cine participă? 

-orice unitate școlară din învăţământul preuniversitar. 

Cum mă înscriu? 

-înscrierile se fac la prof. Drăguş Rodica (rodica.dragus@yahoo.com), cu cel puţin trei zile 

înaintea startului. 

Când se va desfăşura? 

-joi, 31octombrie 2019. Activitatea se va desfăşura începând cu ora 14. 

 

!!!! Participanţii vor primi diplome de participare şi premii. 

Se vor premia locurile I, II, III şi menţiunile I, II, III, conform regulamentului de concurs. 
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REGULAMENT DE CONCURS 

CROS – “DEPENDENT DE O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ“ 

Data desfăşurării: 31 octombrie 2019 

Locul desfăşurării: Pădurea Schullerwald Bistrița 

Organizator: Liceul cu Program Sportiv Bistriţa 

Condiţii de participare: o bună stare de sănătate, un nivel minim de pregătire, cunoştinţe tehnice 

minime specifice competiţiilor de atletism, vârsta-13-19 ani. 

Categorii de vârstă și distanțele propuse: 

- clasele a VI-a și a VIII-a - 800 m 

- clasele a IX-a și a X-a -1000  m 

- clasele a XI-a și a XII-a -1500 m 

Program de desfășurare: 

                                         -ora 14.15 - întâlnirea participanţilor 

                                         -ora 14.30 - start clasele a VII-a şi a VIII- a 

                                         -ora 14.40 - start clasele a IX-a şi a X-a 

                                         -ora 14.45 - start clasele a XI-a şi a XII-a 

                                         -ora 16 - festivitatea de premiere.  

Comisia de jurizare va fi formată din doi profesori LPS și un profesor de la o altă școală din 

județ. 

Se vor acorda diplome de participare pentru toți concurenții. 

Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda câte un premiu I, un premiu II și un premiu III 

(diplome si obiecte sportive).   

Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda mențiuni pentru cel mult 25% din numărul 

elevilor participanți la categoria respectivă.  
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Transportul elevilor din județ va fi asigurat de către școlile participante. 

  Coordonatori,                                                                                                                                   

prof. Bumbu Silvia și prof. Drăguş Rodica 

 


