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Conducătorilor instituţiilor de
învăţământ secundar, ciclul I şi II
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport îndeamnă elevii instituţiilor de
învăţământ secundar, ciclul I şi II să participe la Campionatul Jocurilor Intelectuale
Ce? Unde? Când?(sezonul de primăvară), organizat la iniţiativa Clubului
Moldovenesc de Jocuri Intelectuale în colaborare cu Direcţia generală educaţie, tineret
şi sport.
Participarea la concurs este gratuită.
Cele mai bune echipe vor fi premiate.
Ataşat, găsiţi informaţii despre Campionat.
Mai multe detalii despre desfăşurarea concursului, precum şi regulamentul sunt
plasate pe pagina www.cuc.md.

Silvia Canaţui,

022-222740

Informaţie despre Cam pionatul Ce? Unde? Când? sezonul de prim ăvară 2019
Cum a pornit Campionatul CUC?
Campionatul CUC a apărut în anul 2002 la iniţiativa unor tineri care doreau să se regulat, să scrie întrebări de
logică şi cunoştinţe şi să le joace. Campionatul se desfăşoară regulat până în prezent, anual având loc 2
sezoane (cel de primăvară şi cel de toamnă).
Cine organizează com petiţia?
Campionatul CUC este organizat sub egida Clubului M oldovenesc de Jocuri lntelectuale(asociaţie obştească
înregistrată în anul 2008, care are ca scop promovarea jocurilor intelectuale) cu susţinerea Ministerului
Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a
Consiliului municipal Chişinău . Cu toate că este un eveniment CMJI, Cam pionatul CUC este desfăşurat cu
eforturi comune de şi pentru participanţi. Echipele mai experimentate depun mai mult efort, fiind
responsabile de organizarea etapelor, iar echipele mai noi contribuie cu câteva întrebări care vor fi jucate la
una dintre etape.
Găsiţi aici statutul CMJI AO - http://ww w.cuc.m d/content/view/695/31/lang,ro/
Cum vă puteţi înregistra în com petiţie?
Completând formularul - https://goo.gl/form s/OSto4DjOBfOW 8Yrnl
Pentru echipele din Ligi şi Divizii participarea este gratuită. Echipele din Superligă contribuie cu o cotizaţie
simbolică, iar sumele colectate sunt utilizate pentru a oferi câteva premii echipelor tinere.
Nivele valorice în Campionat
Treapta de sus a Campionatului CUC este Superligă. Aici joacă cele mai bune 7 echipe (stabilite conform
rezultatelor din sezonul precedent). Următoarea treaptă sunt Ligile. în Cam pionat sunt 3 Ligi egale ca nivel,
fiecare fiind compusă din 7 echipe. Echipele din Ligi au ca scop principal câştigarea propriei Ligi şi promovarea
în SL. Celelalte echipe înregistrate participă în al treilea nivel valoric - Diviziile. Câştigătoarea Campionatului
este echipa din SL cu cel mai bun rezultat.
Care este structura com petiţiei?
Campionatul CUC decurge pe parcursul a 7 etape, de obicei duminica. Fiecare etapă este compusă din 40 de
întrebări divizate în 5 runde. în fiecare rundă, echipa joacă un duel cu o altă echipă din acelaşi grup. în caz de
victorie, echipa acumulează 2 puncte, la egal - 1 puncte, iar la pierdere - 0 puncte. în Divizii, echipele joacă
după un sistem mai simplu. La finalul fiecărei etape, echipele primesc puncte în dependenţă de nr. de
răspunsuri şi poziţia faţă de alte echipe. în cazul unui nr. mai redus de echipe, echipele din Divizii joacă
împreună cu celelalte echipe, iar în cazul creşterii nr. de echipe - Diviziile vor juca separat, în zilele de sâmbătă.
Echipele
Se joacă în echipe de 6 jucători. Echipele pot avea jucători de rezervă care să se schim be între runde sau pot
veni în componenţă incompletă. Echipele se formează din prieteni/ colegi sau cu scop competiţional (de
obicei, în faza a doua). Nu există limite inferioare sau superioare de vârstă.
întrebările
întrebările sunt citite de un prezentator, de obicei din SL. După ce întrebarea a fost citită, echipele au un
minut pentru discuţie şi încă 10 secunde pentru a foiţa cu răspunsul (fişa de răspuns conţine numele echipei,
numărul întrebării şi răspunsul dat). După aceasta, prezentatorul citeşte răspunsul corect, eventualele

carii şi autorul întrebării. Organizatorii duc evidenţa răspunsurilor corecte care uneori pot să fie afişate
ologia întrebărilor - întrebări care, de obicei, combină logica, cunoştinţele, atenţia şi capacitatea de a face
.-gătura între diverse informaţii.
Găsiţi aici multe pachete jucate anterior - http://www .cuc.m d/content/blogcategory/163/187/lang,ro/
Ce presupune organizarea unei etape?
Mecare echipă din Ligi are o etapă atribuită. Cu câteva zile înainte de etapă, căpitanul echipei va colecta
aproximativ 10 întrebări de la colegii săi şi le va expedia unui membru al echipei din SL. în ziua etapei, câţiva
membri ai echipei vor veni la joc şi vor ajuta la procesul de organizare (colectarea răspunsurilor, evidenţa
rezultatelor, aranjarea sălii, etc). Echipele din Divizii nu participă la organizare.
Calendarul preventiv al Cam pionatului 2019P
Etapa 1 -1 7 martie
Etapa 2 - 24 martie
Etapa 3 - 31 martie
Etapa 4 - 7 aprilie
Etapa 5 - 21 aprilie
Etapa 6 -1 2 mai
Etapa 7 (Maratonul) -1 9 mai
Alte detalii
- Competiţia este desfăşurată în principal la Chişinău, însă poate fi jucată în paralel şi în alte localităţi
(întotdeauna suntem deschişi în continuare pentru noi colaborări). Pentru fiecare etapă facem o statistică
totală a rezultatelor.
- Campionii joacă la Şedinţa Elitară ce are loc în inter-sezon şi au ocazia să devină Magistri ai Clubului.
- Campionatul CUC este una dintre activităţile CMJI. Pentru a urmări ce se mai organizează, vizitaţi paginile
www.cuc.md şi https://www.facebook.com /cuc.m oldova

