Anexa nr.l
„APROB”
interimar al Direcţiei Generale
iţie,Tineret şi Sport
:a Negrei

REGULAMENTUL
CU PRIVIRE LA ORGANIZAEA ŞI DESFĂŞURAREA
OLIMPIADEI MUNICIPALE LA EDUCAŢIA FIZICĂ,
EDIŢIA ANULUI 2018
I. Obiectivele olimpiadei
O biectivele generale:
- Stim ularea şi prom ovarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a intereselor pentru studiul
disciplinelor şcolare;
- D ezvoltarea capacităţilor şi a talentelor elevilor în vederea asigurării unui potenţial intelectual
înalt pentru viitorul societăţii.
O biectivele specifice:
- Stim ularea interesului sporit al elevilor faţă de disciplina educaţia fizică;
- D ezvoltarea spiritului com petitiv, a calităţilor volitive, fizice şi intelectuale ale elevilor;
- Form area unui cadru de com unicare între elevi şi favorizarea schim bului de opinii şi
experienţă;
- Evaluarea nivelului de form are a com petenţelor cognitive şi psihom otrice a elevilor la finele
ciclului gimnazial şi liceal şi evidenţierea celor mai buni elevi din dom eniul educaţiei fizice.

II. Organizarea şi desfăşurarea olimpiadei şcolare
O lim piada şcolară la educaţia fizică se organizează anual şi se desfăşoară în 2 faze,
după cum urmează:
a) faza locală - clasele a V il-a - a X ll-a;
b) faza de sector - clasele a IX-a şi a X ll-a.
Prom ovarea participanţilor de la o etapă la alta a concursului se face în funcţie de
rezultatele obţinute la etapa anterioară, după cum urinează:
a) la faza locală participă toţi elevii care au aptitudini deosebite la educaţia fizică;
b) la faza de sector participă învingătorii fazei locale (câte 1 băiat şi 1 fată din clasa a
IX -a şi a X ll-a).
Elevii din instituţiile cu profil sportiv nu se adm it la olim piadă.
O fertele prealabile la faza de sector, se vor prezenta până la 30 m artie 2018 la Direcţia
Generală Educaţie, T ineret şi Sport (biroul nr.3, tel.022-22-76-97) L.H încu, specialistului
principal, conform schem ei (anexa n r.l), iar ofertele de participare la 13 aprilie 2018, ora
10.00 în cadrul şedinţelor organizate în instituţiile de învăţăm ânt unde se vor desfăşura olim piada
şcolară după cum urm ează:
SI Botanica - IPLT „P .M ovilă” ;
SI. Centru - LTPA „N .Sulac” ;
SI. Buiucani - IPLT „O .G hibu” ;
SI. Rîşcani - LT „G .C ălinescu” ;
SI Ciocana - IP LT „P.Z adnipru” .
D urata desfăşurării olim piadei şcolare la educaţia fizică la faza de sector e de 2 zile:
• clasa a IX -a şi a X ll-a - 2 2 aprilie 2018.

VIII. Dispoziţii finale
Elevii care au obţinut locul I în clasam entul general la faza de sector vor participa la
olim piada republicană, fiind incluşi în oferta de participare. C onducătorii instituţiilor de
învăţăm ânt ai căror elevi se vor clasa pe locul I la olim piada m unicipală, sunt obligaţi să
asigure prezenţa acestora la olim piada republicană.

A nexa n r.l
Model
O FER TĂ PR E A L A B IL Ă
DE PA R T IC IPA R E L A O L IM PIA D A M U N IC IPA L Ă L A E D U C A Ţ IA FIZIC Ă A
EC H IPEI LT „M .G recu”, SE C TO R U L B O T A N IC A A M U N IC IP IU L U I CH IŞIN Ă U ,
E D IŢ IA A N U L U I 2018.
Liceul Teoretic „M .G recu” va delega la olim piada la educaţie fizică din cadrul sectorului
Botanica 2 elevi (1 băiat +1 fată) clasa a IX -a şi 2 elevi (1 băiat +1 fată) clasa a XH-a. Lim ba
de instruire a acestora este lim ba rom ână (rusă).
Data prezentării: până la 30.03.18
Profesorul rep re z en ta n t___________________________________________
Directorul lic e u lu i________________________________________________
M odel
O FER TA
de participare a LT „M .G recu” la olim piada m unicipală la educaţia fizică
din cadrul sectorului Botanica, ediţia anului 2018
I. în cadrul liceului au participat la concursul şcolar la educaţia fizică:
clasa a V llI-a - 30 elevi;
clasa a IX-a - 25 elevi;
clasa a X -a - 30 elevi;
clasa a X l-a - 29 elevi;
în total au p a rtic ip a t: 114 elevi.
II. Pentru participare la faza de sector din liceu sunt delegaţi urm ătorii elevi:
Nr/o
N um ele, prenum ele
N um ele, prenum ele
elevului
Clasa
profesorului
1.
2.
3.
4.

Codreanu Ion
D oina A na
Cireş V asile
Bum bu V iorica

IX
IX
XII
XII

Olaru Vasile
Şerpu Sergiu
D ruţă Andrei
Vicol M ihai

III. Se deleagă D ruţă A ndrei, profesor de educaţie fizică, în calitate de conducător al lotului de
elevi al LT „M .G recu” la faza de sector a olim piadei m unicipale la educaţia fizică.
D irectorul liceului ______________________________________
/sem nătura şi sigila /

Data prezentării:

13 aprilie 2018

M odel
A nexa nr.2
A d everin ţă
de p articip are la olim p ia d a
m u n icip ală la ed u ca ţia fizică

P rob a

R ezu lta tu l

P u n ctaj

N o ta

C lasam en t

a) P ro b a teo retică

Foto

N urnele, p ren u m ele elevuliii(e i)

C lasa

D ata, luna, anul naşterii

/u n itatea de în v ăţăm ân t /

b) A lerg are de
rezistenţă:
lOOOm.
c) A cro b atica
d) u rcare în sprijin
p rin răstu rn are din
a târn at la b a ra fixă,
(b ăieţi),
rid icarea picio arelo r
d rep te în echer din
a târn at la scara de
g im n astică, (fete).
e) Jo c sportiv:
v olei.
f) Jo c sportiv:
baschet.

/num ele, pren u m ele, g rad u l pro feso ru lu i
de educaţie fizică/

P unctaj total:

L.Ş.
S em nătura directorului liceului

P.S. A deverinţa de participare (dim ensiunile 15x20 cm) se prezintă în m od obligator Com isiei
de validare a concursului însoţită de adeverinţa sau buletinul de identitate.
PR O G R A M A
olim piadei m unicipale la educaţia fizică,
ediţia anului 2018.
I. Atletism
1. Alergare de rezistenţă: 1000 metri - clasa a IX-a şi a X ll-a - fete şi băieţi;
în cazul desfăşurării olim piadei pe tim p nefavorabil, se recom andă proba de alergare de
rezistenţă 1000 m etri să fie înlocuită cu:
- *alergare de rezistenţă - suveical 0 x 10 m (clasa a IX -a şi a X ll-a).
II.
G im nastica
a)
A crobatică: com binaţie din elem entele acrobatice incluse în curriculum ul la
educaţia fizică - m axim um 8,5 puncte (băieţi) şi 8,0 puncte (fete)
E lem ente obligatorii pentru clasa a IX -a, băieţi
1.
echilibru pe dreptul (stângul);
1,0 p
2.
două rostogoliri consecutive înainte în sprijin ghem uit;
1,0 p
3.
rostogolire înapoi în sprijin ghem uit;
0,7 p
4.
rostogolire înapoi în stând m ult depărtat;
0,8 p
5.
răsturnare laterală vn dreapta;
1,0 p
6.
răsturnare laterală în stânga;
1,0 p
7.
stând pe cap şi m âini;
1,0 p
8.
stând pe m âini, m enţinere 3 secunde;
1,5 P
9.
săritura cu extensie.
0,5 p
Total:

8,5 p

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

E lem ente obligatorii pentru clasa a IX -a, fete
echilibru pe dreptul (stângul);
două rostogoliri consecutive înainte, sprijin ghemuit;
rostogolire înapoi, sprijin ghem uit;
rostogolire înapoi în sem isfoară;
răsturnare laterală în dreapta;
răsturnare laterală în stânga;
stând pe om oplaţi;
podul din poziţia culcat;
elem ente de dans.

1,0 p
1,0 p
0,8 p
1,0 p
1,0 p
1,0 p
0,7 p
1,0 p
0,5 p
8,0 p

Total:
Cerinţe: 1,5 (2,0) puncte se acordă în m odul următor:
1,0 puncte pentru dem onstrarea unui dintre urm ătoarele elem ente cu un nivel de
dificultate mai m are, de cât prevede curricula la disciplină:
a) - podul din stând şi îndreptare (fete) - 1,0 punct;
- rostogolire înainte din stând pe m âini (băieţi) - 1,0 punct;
b) - două răsturnări laterale în direcţii diferite (în dreapta şi în stânga) - 1,0 punct;
c) - răsturnare înainte cu întoarcere îm prejur (rondat) - 1,0 punct.
0,5 puncte pentru com poziţie: form area com binărilor prin alternarea elem entelor din diferite
grupe de com plexitate din punct de vedere ale tehnicii executării.
0,5 puncte pentru utilizarea acom paniam entului m uzical (fete) - obligatoriu.
E lem ente obligatorii pentru clasa a X II, băieţi
echilibru pe dreptul (stângul);
0,5 p
2.
0,8 p
rostogolire înainte prin săritură;
1,5 p
3.
rostogolire înainte din stând pe m âini;
4.
rostogolire înapoi în stând picioarele depărtate;
0,7 p
rostogolire înapoi prin stând pe m âini;
1,5 p
5.
2,0 p
două răsturnări laterale în direcţii diferite: în dreapta şi stânga;
6.
stând pe cap şi m âini prin forţă;
7.
1,0 p
0,5 p
săritura cu întoarcere la 360 grade;
8.
8,5 p
Total:
Elem ente obligatorii pentru clasa a XII, fete
0,5 p
echilibru pe dreptul (stângul);
două rostogoliri consecutive înainte în sprijin ghemuit;
2.
1,0 p
0,7
p
rostogolire înapoi în sprijin ghemuit;
3.
0,8 p
rostogolire înapoi peste um ăr în sem i sfoară;
4.

1.

1.

5.
6.
7.
8.
9.

sfoara;
două răsturnări laterale în direcţii diferite: în dreapta şi în stânga;
stând pe om oplaţi, braţele întinse pe saltea;
podul din poziţia stând, îndreptare;
elem ente de dans.

1,0
2,0
0,5
1,0
0,5
8,0

p
p
p
p
p
p

Total:
1,5 (2,0) puncte se acordă în m odul următor:
1,0 puncte pentru dem onstrarea unui dintre urm ătoarele elem ente cu un nivel de dificultate mai
m are, decât în curricula la disciplină:
a) - răsturnare lentă înainte sau înapoi (fete) - 1,0 puncte;
- răsturnare înainte din elan (băieţi) - 1,0 puncte;
b) - legătură acrobatică: răsturnare înainte cu întoarcere îm prejur (rondat), săritura cu întoarcere
îm prejur, răsturnare laterală (rostogolire înainte) - 1,0 puncte;
c) răsturnare înapoi - 1,0 puncte.

0,5 puncte pentru com poziţie: form area com binărilor prin alternarea elem entelor din diferite
grupe de com plexitate din punct de vedere ale tehnicii executării.
0,5 puncte pentru utilizarea acom paniam entului m uzical (fete) - obligatoriu.
Notă: Pentru am bele clase, conform regulam entului com petiţional la gim nastică, penalizările
pentru lacunele com ise se aplică: greşeli m ici - 0,1 puncte, greşeli m edii - 0,3 puncte, greşeli
mari - 0,5 puncte.
La acordarea notei se va aprecia creativitatea elaborării com binaţiei din elem entele
propuse spre evaluare, cât şi ritm ul, cultura şi sim ţul m işcărilor însoţite de acom paniam ent
m uzical, durata execuţiei com binaţiei de evidenţă - 50-70 secunde, com binaţia se execută pe
linie, pe diagonala A-C.
C

b) Proba de forţă
1. Băieţi, clasa a IX -a şi a X ll-a - executarea urcării în sprijin prin răsturnare, din atârnat la bara
fixă, revenire în poziţia de bază (nr. de repetări). Exerciţiul se execută fără pauze de odihnă, cu
fixarea poziţiilor atârnat şi sprijin pe m âini;
2. Fete, clasa a IX -a şi a X ll-a - ridicarea picioarelor în echer (90 de grade) din atârnat la scara
de gimnastică.
3. Jocuri sportive
Volei:
Proba de concurs este constituită din procedeele de bază ale jocului de volei incluse în m odulul
respectiv al curriculum ului la disciplina „Educaţia fizică” :
Pasa de sus şi de jo s într-un dreptunghi desenat pe perete în tim p de 1 m inut (nr. de
repetări);
- Pentru fiecare greşeală - 1 punct penalizare.
2. Baschet:
Proba de concurs este constituită din procedeele de bază ale jocului de baschet incluse în
m odulul respectiv al curriculum ului la disciplina „E ducaţia fizică” :
Tim pul realizării: 2 m in.
. Testul este constituit din 2 sarcini: dribling pe loc (cu control vizual redus - 1 m in.) şi
aruncări la coş din 10 puncte m arcate pe teren (1 min.).
Executarea sarcinilor:
La sem nalul arbitrului, participantul începe a executa dribling pe loc cu m âna dreapta
(stânga), iar cu stânga (dreapta) arată cifrele de pe un panou în ordine crescândă, de la 1 la 40
(fig .l). D upă 30 sec., la sem nalul arbitrului, participantul trebuie să schim be m âna cu care
execută driblingul, iar cu cealaltă să continue indicarea cifrelor.
D upă sem nalul arbitrului, care sem nalizează term inarea tim pului (1 m in.), preconizat
pentru prim a sarcină, participantul driblează spre coş, unde va executa aruncări la coş din 10
puncte indicate (fig.2). D in fiecare punct - o aruncare. Participantul execută aruncarea din
punctul indicat, aleargă, recuperează m ingea şi driblează regulam entar spre urm ătorul punct.
La m arcare din punctele 1-3 participantul prim eşte câte un punct de fiecare m arcare, din
punctele 4-8 - 2 puncte, iar din punctele 9 - 1 0 - 3 puncte.
Participantul va fi penalizat cu câte 1 punct de penalizare la fiecare abatere de la
regulam ent (paşi cu m ingea, dribling cu două m âni, etc).
D acă participantul nu execută aruncări din toate punctele indicate, el va fi penalizat cu un
punct pentru fiecare.

în cazul când participantul realizează prim a sarcină mai repede de 1 m in., el im ediat trece
la realizarea sarcinii nr.2.
D acă participantul finalizează testul mai repede de 2 m in., el poate să repete realizarea
sarcinii nr.2 începând cu punctul n r.l.
Calcularea rezultatelor:
R ezultatul participantului: este sum a ultim ei cifre, arătate corect pe panou şi suma
punctelor, obţinute la aruncări, m inus punctele de penalizare.
învingător este declarat participantul care are un num ăr mai m are de puncte. în caz de
egalitate, mai sus clasat va fi participantul care: a) are mai puţine puncte de penalizare; b) mai
multe puncte la sarcina nr. 2; c) m ai m ulte puncte la sarcina nr. 1; d) m ai m ulte m arcări de 3
puncte; 5) mai m ulte m arcări de 2 puncte.

