GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
ARIPI DESCHISE

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ
SPORTUL PENTRU TOŢI ARGEŞ

REGULAMENTUL COMPETIŢIEI
Denumire competitie: CONCURS SPORTIV REGIONAL “LUMEA JOCULUI”
Ediţia a XIV-a (faza judeţeană) Ediţia a II-a (faza regională)

1. Data

3. Organizatori

5. Participanti

- Faza locală:
15-17.04.2019
- Faza judeţeană:
10.05.2019
orele 09.00 – 12.00.
- Faza regională:
24.05.2019
orele 10.00–13.00

- Grădiniţa cu Program
Prelungit ”Aripi
Deschise” Piteşti
- Director, prof. Corina
Postelnicescu
- Coordonator, prof. Ana
Nodea

2. Locul
desfăşurării

- Faza locală: în locaţia fiecărei
grădiniţe înscrisă în concurs
- Faza judeteana: Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport – Piteşti
- Faza regională: Sala
Sporturilor Piteşti, jud. Argeş

4. Parteneri

- Asociaţia Judeţeană - Sportul
pentru Toţi Argeş;
- Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Argeş;
- Universitatea din Pitesti,
Facultatea de Ştiinţe, Educaţie
Fizică şi Informatică ;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean
Argeş;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean
Vâlcea;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dâmboviţa;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dolj;
- Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti.

Faza locală: Participă toţi preşcolarii din grădiniţă (5-6 ani) apţi pentru a
participa la activităţi sportive. Se vor califica pentru faza judeţeană doi
copii(1 băiat şi o fată/ grădiniţă).
Menţiune: Grădiniţele care au 10 sau mai multe grupe se pot înscrie în
concurs cu două perechi de preşcolari (respectiv 2 fete şi 2 băieţi)
Faza judeţeană: Participă preşcolarii selectaţi la faza locală (50-100
preşcolari)
Faza regională: La concurs participă un număr de 24 preşcolari (din fiecare
judeţ partener- total: 120 prescolari) care au fost finalişti la faza judeţeană,
astfel:
- Câştigătorii locurilor I, II, III (3 fete şi 3 băieţi), din cadrul probei nr.1,

traseu aplicativ;
- Câştigătorii locurilor I, II, III (3 fete şi 3 băieţi), din cadrul probei nr.2,
saritura in lungime de pe loc;
- Câştigătorii locurilor I, II, III (3 fete şi 3 băieţi), din cadrul probei nr.3,
aruncarea mingii la coş, cu ambele mâini, de pe loc.
- Câştigătorii locurilor I, II, III (3 fete şi 3 băieţi), din cadrul probei nr.4,
probă distractivă ”Ocupă cercul”.
6. Scop

Descoperirea, cunoaşterea şi valorificarea aptitudinilor sportive, a spiritului
de competiţie şi autodepăşire a preşcolarilor.

7. Obiective

- privind copiii: stimularea interesului copiilor pentru sport şi mişcare, ca
modalitate de menţinere a stării de sănătate şi de influenţare a unei evoluţii
corecte şi armonioase a organismului, educarea trăsăturilor de voinţă, a
disciplinei colective, a simţului de ordine, colaborare şi acţiune,
comportamente care să dezvolte respectul de sine; formarea deprinderilor
motrice de baza (mers, alergare, saritura in lungime, mers in echilibru, tarare,
aruncarea mingi la cosul baschet) şi valorificarea acestora prin participare la
competitii sportive; stimularea interesului pentru performanţă;
- privind cadrele didactice: proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi care
să cultive interesul pentru sport şi mişcare; implementarea unui curriculum
adecvat cerinţelor proiectului şi a unor activităţi care să pună în valoare
potenţialul fiecărui copil;
- privind părinţii: stimularea implicării în activitatea desfăşurată în
grădiniţă şi crearea unui mediu sănătos pentru copii; conştientizarea
importanţei mişcării în dezvoltarea fizică armonioasă a propriilor copii

8. Programul de
activitati al
competitiei

- Faza locală (pe grădiniţă) - Ediţia a XIV-a
Data desfăşurării concursului: 15-17.04.2019
Locul de desfăşurare: în locaţia fiecărei gradiniţe inscrisă în concurs.
- Faza judeţeană - Ediţia a XIII-a
Data desfăşurării concursului: 10.05.2019, orele 09.00 – 12.00.
Data limită de înscriere 21.04.2019
Locul de desfăşurare: Sala de Sport a Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi
Informatică – Piteşti (in jud. Arges)
Fiecare judeţ partener va organiza cele două etape (locală şi judeţeană) la
aproximativ aceleaşi date în funcţie de disponibilitatea sălilor de sport
folosite
- Faza regională: Ediţia a II-a
Data desfăşurării concursului: 24.05.2019, orele 10.00–13.00
Data limită de înscriere 14.05.2019
Locul de desfăşurare: Sala Sporturilor Piteşti, jud. Argeş

9. Regulamentul de
desfasurare

Concursul cuprinde patru probe:
1. Probă sportivă - traseu aplicativ;
2. Probă sportivă - săritura în lungime de pe loc;
3. Probă sportivă - aruncarea mingii la coşul de baschet
4. Probă distractivă ”Ocupă cercul”
Structura sportivă:
1. Proba sportivă - traseu aplicativ ce conţine mai multe elemente sportive
cuprinse în programa învăţământului preşcolar: alergare, săritura peste
obstacole, mers în echilibru pe bancă, târâre prin tunel. Proba se va desfăşura
separat pentru fete şi băieţi.
Se vor forma mai multe grupe(serii) a câte 6 copii

Semifinale: Din fiecare serie se va califica pentru finală un singur copil(cel
care a trecut primul linia de sosire şi a executat corect toate elementele
traseului aplicativ)
Finala: Vor participa copiii calificaţi în semifinale. Se califică 4 copii(pentru
locurile I, II, III şi menţiune)
2. Probă sportivă – săritura în lungime de pe loc. Proba se va desfăşura
separat pentru fete şi băieţi.
- Fiecare copil are dreptul la 2 sărituri;
- Se trece în tabel săritura cea mai bună;
- Se califică în finală 4 copii (pentru locurile I, II, III şi menţiune) în ordinea
celei mai bune sărituri (4 băieţi + 4 fete)
- Dacă mai mulţi copii au avut acelaşi rezultat la săritură, vor concura în
finală pentru a se stabili câştigătorii.
3. Probă sportivă - aruncarea mingii la coşul de baschet, cu ambele
maini , de pe loc. Proba se va desfăşura separat pentru fete şi băieţi.
- Fiecare copil are drepul la 3 aruncări la coş;
- Se califică pentru locurile pentru locurile I, II, III şi menţiune, copiii în
funcţie de numărul de aruncări corecte;
- Dacă mai mulţi copii au avut acelaşi număr de aruncări corecte, vor concura
în finală pentru a se stabili câştigătorii.
4. Probă distractivă ”Ocupă cercul”.
Desfăşurarea probei: Proba se va desfăşura în perechi (mixt). Fata şi băiatul
vor dansa în interiorul cercului mare (când începe muzica), iar la semnal (la
oprirea melodiei) vor alerga în perechi, ţinându-se de mână şi vor ocupa
cercurile mici. Este corect dacă ambii copii din pereche au intrat in cercul
mic. Dacă doar unul dintre copii este în cerc şi celălalt în exteriorul lui,
perechea este eliminată din joc. De fiecare dată când intră perechile în cercul
mare, este eliminat un cerc mic. Fiind de fiecare dată un număr de cercuri
mici cu unu mai puţin faţă de numărul de perechi, perechea rămasă fără cerc
va fi eliminată.
Semifinale: Se vor forma mai multe grupe(serii) a câte zece perechi. O
singură pereche din fiecare grupă va intra în finală.
Finala: Vor participa perechile selectate în semifinale. Se va desfăşura proba,
iar ultimele patru perechi rămase pe teren vor ocupa locurile I, II, III şi IV
(menţiune).
În evaluarea celor patru probe se va ţine seama de următoarele criterii:
- Corectitudinea executării probelor;
- Ordinea terminării probelor.
Comisia de jurizare a concursului este alcătuită din reprezentanţii
instituţiilor partenere: profesori de educaţie fizica şi sport din învăţământul
universitar şi preuniversitar, inspectori şcolari de specialitate, inspectori şi
cadre didactice din învăţământul preşcolar.
Pe terenul unde se vor desfăşura probele sportive vor avea acces doar
organizatorii, membrii juriului, concurenţii şi persoanele care asigură
asistenţa medicală;
În afara terenului de sport, unde se desfăşoară competiţia, sprijinul şi
siguranţa preşcolarilor participanţi la concurs vor fi asigurate de cadrele
didactice sau părinţii însoţitori;
Copiii care nu prezintă adeverinţă medicală vor fi eliminaţi din concurs;
Participanţii la concurs vor purta echipament adecvat : tricou, trening,
încălţăminte sport.
Înscrierea la concurs este gratuită.
Înscrierea la concurs implică acceptarea regulamentului întocmit de
organizator.

10. Premiere

11. Asistenţa
medicală
12. Inscriere

Locul I – cupe şi diplome
Locul II şi III - medalii şi diplome
Menţiune – diplome
Vor fi acordate:
- diplome cu premii la faza judeţeană
- diplome cu premii la faza regională
Diplomele de participare vor fi în funcţie de numărul de preşcolari înscrişi.
Va fi acordat un premiu special pentru echipa care a dansat cel mai frumos la
proba”Ocupa cercul”(echipa va primi diploma)
Toţi preşcolarii participanţi vor primi diplome de participare şi
recompense.
Va fi oferită de Serviciul Judeţean de Ambulanţă Argeş în colaborare cu un
reprezentant al Universităţii din Pitesti, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică
şi Informatică, Departamentul Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie.
Data limită pentru primirea fişei de înscriere şi a acordului de parteneriat este
26.04.2019. Acestea vor fi trimise pe adresa de e-mail:
anan11cam@yahoo.com. Persoana de contact: prof. Ana Nodea , GPP”Aripi
Deschise” Pitesti, tel. 0744680422.
G.P.P. „ARIPI DESCHISE”
Director: Prof. Corina Postelnicescu
Coordonator concurs sportiv: Prof. Ana Nodea

