FEDERATIA ROMANA DE BASCHET

PROIECT
“EDUCATIE
EDUCATIE UNIVERSITARA
PRIN SPORT”
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DE CE?

&accesibilitate
&dinamism
&rapiditate
&aciclicitate tehnica
&universalism tehnico-tactic
&spectacol sportiv

) jocul de baschet exercita multiple influente
DE CE?

in sfera motricitatii

&formeaza deprinderi si priceperi motrice generale si specifice,
transferabile in sfera activitatii cotidiene
&dezvolta calitati motrice de baza si combinate, cu utilitate in
celelalte activitati

DE CE?
influenteaza sfera sociala universitara si nu numai:

9 dezvoltarea spiritului de colectivitate
9 munca in echipa
9 combativitate
9 perseverenta
9 angrenarea in desfasurarea unei competitii de baschet
9 activitati de voluntariat
angreneza factori diversi ai vietii universitare si ai comunitatii:

9 conducerea universitara
9 departamentele de educatie fizica din universitati
9 studentii, practicanti sau nu ai unei ramuri de sport
9 consiliile locale
9 asociatiile judetene de baschet

CUM?
Instruirea eschipelor si desfasurarea unor turnee de baschet la
nivel universitar in care sunt angrenate echipe din diferite
centre universitare
universitare:

Bucuresti, Constanta, Cluj Napoca, Timisoara, Oradea, Iasi , etc
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FORMAREA ECHIPEI REPREZENTATIVE A ROMANIEI
PARTICIPANTE LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE

TURNEE
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TURNEE
ZONALE

FORMAREA ECHIPELOR
SI
PREGATIREA ACESTORA

PENTRU CINE SI CU CINE?
6 432 studenti baschetbalisti
nelegitimati
6 252 meciuri
6 378 ore de competitie
6 Studenti sustinatori - public

6 Conducerea universitatilor
6 Ministerul Tineretului si
Sportului
p
6 Federatia Romana de Baschet
6 Asociatiile Judetene de Baschet
6 Voluntari

« echipa castigatoare »,
« cosgeterul turneului »,
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« premiul fair-play »
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IMBUNATATIRE A ACTIVITATII SPORTIVE STUDENTESTI
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motrice pentru mentinerea sanatatii si prevenirea
imbolnavirilor,
 dezvoltarea motricitatii
 evitarea consumului de droguri – Campanie Antidrog;
 dezvoltarea calitatilor morale si de vointa
 stimularea team-work-ului;
team work ului;
 atragerea mediului universitar din toata tara si implicarea
activa a acestora in desfasurarea acestora ca participant sau
sust nator;
sustinator;
 promovarea competitiei si a spiritului acesteia in mass-media;
 desfasurarea unei activitati in folosul comunitatii si
dezvoltarea spiritului
p
de apartenenta
p
la mediul universitar
 selectionarea celor mai buni jucatori, care s-au dovedit
competitivi din punct de vedere al nivelului tehnico-tactic
manifestat pe durata desfasurarii competitiei in echipa ce va
participa la Jocurile Mondiale Universitare.
Universitare
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Este cunoscut faptul ca jocul de baschet este sportul cu cea mai mare popularitate
in randul tinerilor de toate varste si a adultilor, putand fi practicat de la varste tinere, 8-9
ani, pana la maturitate. Marea masa a celor care-l practica se situeaza intre 20 – 40 de
ani, grupul tinta asupra caruia doreste sa-si indrepte atentia acest proiect.
Proiectul isi propune desfasurarea unor turnee de baschet la nivel universitar in
care sunt angrenate echipe din diferite centre universitare din tara.
Prin acesta urmarim angrenarea si altor jucatori, in afara celor care sunt deja
cuprinsi intr-o activitate competitionale, sau continuarea activitatii sportive a acelor
jucatori care au practicat jocul de baschet dar din diferite motive, nu au mai putut
continua activitatea de performanta. Ca urmare oferim o alternativa de petrecere a
timpului liber intr-un climat de competitie.
Federatia Romana de Baschet isi propune ca prin acest proiect:
- Sa raspandeasca practicarea jocului de baschetul printre studenti, ca mijloc de
mentinere a sanatatii si de prevenire a imbolnavirilor, de mentinere a tonusului
neuromuscular;
- Petrecerea timpului liber sub forma practicarii jocului de baschet, care sa
substituie alte activitati ale studentilor, primordial fiind evitarea consumului de
droguri. Proiectul se constituie parte integranta a Campaniei Antidrog in randul
studentilor;
- Dezvoltarea spiritului de competitivitate si combativitate, trasaturi de caracter
absolut necesar in reusita personala in viata sociala;
- stimularea team-work-ului prin implicarea diferitelor structuri specifice
studentesti si nu numai in organizarea si desfasurarea activitatilor propuse;
- atragerea mediului universitar din toata tara si implicarea activa a acestora in
desfasurarea acestora ca participant sau sustinator;
Finalitatea in plan performantial a acestui proiect se regaseste in selectionarea
celor mai buni jucatori in echipa reprezentativa universitara ce va participa la Jocurile
Mondiale Universitare.
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FEDERATIA ROMANA DE BASCHET

PROIECT
“EDUCATIE UNIVERSITARA PRIN SPORT ”

PREZENTAREA PROIECTULUI
CUVINTE CHEIE: activitate motrica, motricitate, sport, educatie prin sport, educatie
integrata, evolutie, performanta, jocuri sportive, capacitate motrica, integrare sociala, team-work.
PREMISE
Este cunoscut faptul ca educatia fizica exercita multiple influente educationale in sfera educatiei
generale. Abordarea omului si a conduitei umane ca sistem trebue sa aiba in vedere influentele pe care
le exercita miscarea asupra acestui sistem hipercomplex care este organismul uman. Abordarea
analitica a relatiei psihic-motric este realizata numai din punct de vedere teoretic, in fapt cele doua
sfere fiind un tot unitar, in cadrul caruia se stabilesc relatii multiple de tip feed-back. Numeroasele
sisteme ale organismului uman determina sa consideram motricitatea forma fundamentala de exprimare
si comunicare alaturi de limbajul verbal.
Jocul de baschet, ca mijloc prin care se exercita multiple influente asupra motricitatii umane la
diferite varste, este una dintre ramurile sportive cele mai agreate in mediul universitar. Acest fapt a fost
determinat de caracteristicile jocului de baschet ca accesibilitate, dinamism, rapiditate, spectacol
sportiv, acciclicitate tehnica, universalism tehnico-tactic.
Jocul de baschet exercita multiple influente in sfera motricitatii, formand deprinderi si priceperi
motrice generale si specifice, transferabile in sfera activitatii cotidiene, dezvoltand atat calitati motrice
de baza si combinate, de asemenea cu utilitate in celelalte activitati.
Influenta baschetului in sfera sociala se manifesta prin dezvoltarea spiritului de colectivitate,
munca in echipa, combativitate, desfasurarea unei competitii de baschet angrenand multiple sfere ale
vietii sociale, in speta ale vietii universitare: conducerea universitara, departamentele de educatie fizica
din universitati, studentii, practicanti sau nu ai unei ramuri de sport. Acestora li se alatura alte sectoare
ale societatii: economic, cultural etc.

DESFASURAREA PROIECTULUI
Proiectul isi propune desfasurarea unor turnee de baschet la nivel universitar in care sunt
angrenate echipe din diferite centre universitare. Echipele reprezentative ale centrelor universitar vor
avea echipe formate din 12 jucatori. In componenta acestor echipe vor avea voie sa joace doar 2
jucatori legitimati in divizia A.
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Prin acesta urmarim angrenarea si altor jucatori, in afara celor care sunt deja cuprinsi intr-o
activitate competitionale, sau continuarea activitatii sportive a acelor jucatori care au practicat jocul de
baschet dar din diferite motive, nu au mai putut continua activitatea de performanta. Ca urmare oferim
o alternativa de petrecere a timpului liber intr-un climat de competitie. Turneele zonale, semifinale si
final se vor desfasura in zilele de vineri, sambata si duminica.
Debutul proiectului va avea loc in cele mai mari centre universitare din tara, care intr-o discutie
de principiu si-au aratat dorinta si disponibilitatea de a participa la acest gen de competitie: Bucuresti,
Constanta, Cluj, Timisoara, Oradea, Iasi etc. Din fiecare centru universitar vor participa cate 6 chipe,
formate fie din studenti ai aceleiasi facultati, fie din studenti din facultati diferite. Componenta
echipelor nu va putea fi modificata pe parcursul competitiei, prin aceasta dorind sa dezvoltam spiritul
de apartenenta la un grup, instaurarea si respectarea unor reguli si obisnuinte de viata sportiva si
cotidiana la studenti, implicarea studentilor practicanti sau nu ai jocului de baschet la sustinerea si
desfasurarea unei activitati sportive.
Conducerea echipelor pe parcursul competitiei va fi asigurata de cadrele didactice din
universitati. La cererea acestora, Federatia Romana de Baschet poate pune la dispozitie, un consultant
tehnic de specialitate care sa ajute echipa in pregatirea si conducerea echipei pentru competitie.
Desfasurarea competitiei :

TURNEE ZONALE
C.U. 1
6 echipe

C.U. 2
6 echipe

C.U. 3
6 echipe

C.U. 4
6 echipe

C.U. 5
6 echipe

C.U. 6
6 echipe

Se califica primele 2 echipe din fiecare centru universitar

TURNEU SEMIFINAL 1
6 echipe
Se califica primele 2 echipe

TURNEU SEMIFINAL 2
6 echipe

TURNEU FINAL 1
4 echipe
Aceasta structura a competitiei, va implica un numar de 432 de studenti, care se vor pregati si
vor participa in competitie. Alaturi de acestia vor fi angrenati in desfasurarea competitiei, cu sprijinul
Ministerului Tineretului si Sportului, Federatiei Romane de Baschet, Asociatiile Judetene de Baschet,
conducerea universitatilor implicate in proiect, departamentele de educatie fizica si sport din
universitati, studenti voluntari care vor ajuta la desfasurarea vcompetitiei, studenti voluntari implicati in
popularizarea si mediatizarea competitiei.
Aceasta structura a competitiei va asigura desfasurarea unui numar total de 252 de meciuri, ceea
ce totalizeaza un numar de 378 de ore de competitie.
Vor fi acordate premii pentru « echipa castigatoare », « cosgeterul turneului », « cel mai valoros
jucator », « jucator de perspectiva », « premiul fair-play ». In realizarea ierarhiei pentru aceste premieri
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se vor lua in calcul valorile din fisele de inregistrare computerizata a meciului, inregistrari realizate de
specialistii Federatiei Romane de Baschet.
In preziua turneelor se vor desfasura impreuna cu reprezentantii echipelor si conducerile
universitatilor si departamentelor de educatie fizica din acestea, cu reprezentantii Agentiei Nationale
pentru Sport, ai Federatiei Romane de Baschet si Asociatiile Judetene de Baschet din teritoriu workshop-uri la care vor fi dezbatute probleme ale sportului universitar, oportunitati si posibilitati de
imbunatatire a activitatii sportive studentesti.
Finalitatea in plan performantial a acestui proiect se regaseste in selectionarea celor mai buni
jucatori in echipa reprezentativa universitara ce va participa la Jocurile Mondiale Universitare.

OBIECTIVE
Proiectul isi propune realizarea urmatoarelor obiective :
- practicarea baschetului de catre studenti, ca mijloc de mentinere a sanatatii si de prevenire a
imbolnavirilor, de mentinere a tonusului neuromuscular ;
- petrecerea timpului liber sub forma practicarii activitatilor motrice, care sa substituie alte
activitati ale studentilor, primordial fiind evitarea consumului de droguri. Proiectul se constituie
parte integranta a Campaniei Antidrog in randul studentilor;
- dezvoltarea spiritului de competitivitate si combativitate;
- stimularea team-work-ului prin implicarea diferitelor structuri specifice studentesti si nu numai
in organizarea si desfasurarea activitatilor propuse;
- atragerea mediului universitar din toata tara si implicarea activa a acestora in desfasurarea
acestora ca participant sau sustinator;
- editarea de materiale publicitare, ghidul competitiei, ghidul rezultatelor, promovarea competitiei
si a spiritului acesteia in mass-media;
- promovarea competitiei, a jucatorilor si echipelor in publicatiile universitare, ceea ce ar duce la
implicarea in activitatea sportive colaterala si a altor studenti, care desi nu sunt practicanti ai
jocului de baschet, sustin activitatea ca fenomen social
- desfasurarea unei activitati in folosul comunitatii si dezvoltarea spiritului de apartenenta la
mediul universitar
- selectionarea celor mai buni jucatori, care s-au dovedit competitivi din punct de vedere al
nivelului tehnico-tactic manifestat pe durata desfasurarii competitiei in echipa ce va participa la
Jocurile Mondiale Universitare.
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BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI
NR.
CRT.
1

2

3

DENUMIRE CAPITOL BUGET

CHELTUIELI DE PERSONAL
[salarii, CAS, Şomaj, Contribuţia pentru
asigurările
sociale
de
sănătate,
colaborări]
CHELTUIELI PENTRU
MOBILITATI (cheltuieli de
transport, cazare, masa echipe si
arbitrii, cazare echipe si arbitrii si
delegati pentru derularea proiectului)
CHELTUIELI MATERIALE
PENTRU SUSTINEREA
PROIECTULUI
- mingii nr 7
- echipament
- chirie sali
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- barem arbitraj
- premii
- premiere
- trofee
- protocol
- echipamente IT
COSTURI DE PROMOVARE A
IMAGINII PROIECTULUI
(cheltuieli de editare – publicare pe orice
tip de suport, materiale publicitare –
pliante, tricouri, sepci etc), branduire
panouri
TOTAL PROIECT

BUC.

VALOARE/BUC VALOARE
(RON)
TOTALA
(RON)

15 pers

100400

60000

200
72
seturi
252
meciuri
252

80

16000

50

3600

40

151.200

400

100800
50000
75000
30000
100000

6

3000

18000

50000

500000
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ETAPELE DERULARII PROIECTULUI
ETAPA
1. Formarea
echipelor si
pregatirea
acestora

ACTIVITATI
Selectionarea
jucatorilor
Pregatirea
sistematica a
jucatorilor posibili
de a intra in
componenta echipei

2. Desfasurarea
turneelor zonale

Pregatirea
sistematica a
jucatorilor
Work-shop
Participarea in
competitie

3. Desfasurarea
turneelor
semifinale

Pregatirea
sistematica a
jucatorilor
Work-shop
Participarea in
competitie

4. Desfasurarea
turneelor finale

Pregatirea
sistematica a
jucatorilor
Work-shop
Participarea in
competitie

OBIECTIVE ACTIVITATI
- petrecerea timpului liber sub forma practicarii activitatilor
motrice
- practicarea jocului de baschet ca mijloc de mentinere a
sanatatii si de prevenire a imbolnavirilor
- formarea unor deprinderi motrice de baza si specifice
- dezvoltarea calitatilor motrice de baza si specifice
- integrarea educatiei sportive in educatia generala a
studentilor
- depistarea si atragerea voluntarilor in sprijinitea
proiectului
- stimularea team-work-ului prin implicarea diferitelor
structuri studentesti si de conducere in desfasurarea
activitatii competitionale
- campanie antidrog
- optimizarea potentialului motric al studentilor
- stimularea voluntariatului pentru desfasurarea activitatilor
suport pentru desfasurarea competitiei
- discutarea problemelor specifice sportului universitar cu
factorii implicati in desfasurarea proiectului
- dezvoltarea spiritului de combativitate si competitivitate
prin participarea in competitii
- stimularea team-work-ului prin implicarea diferitelor
structuri studentesti si de conducere in desfasurarea
activitatii competitionale
- campanie antidrog
- optimizarea potentialului motric al studentilor
- stimularea voluntariatului pentru desfasurarea activitatilor
suport pentru desfasurarea competitiei
- discutarea problemelor specifice sportului universitar cu
factorii implicati in desfasurarea proiectului
- dezvoltarea spiritului de combativitate si competitivitate
prin participarea in competitii
- stimularea team-work-ului prin implicarea diferitelor
structuri studentesti si de conducere in desfasurarea
activitatii competitionale
- campanie antidrog
- optimizarea potentialului motric al studentilor
- stimularea voluntariatului pentru desfasurarea activitatilor
suport pentru desfasurarea competitiei
- discutarea problemelor specifice sportului universitar cu
factorii implicati in desfasurarea proiectului
- dezvoltarea spiritului de combativitate si competitivitate
prin participarea in competitii
6

5. Selectionarea
jucatorilor
pentru formarea
echipei
reprezentative a
Romaniei
participante la
Jocurile
Mondiale
Universitare

Formarea echipei
reprezentative

- selectionarea jucatorilor
- optimizarea potentialului motric general si specific al
jucatorilor
- pregatirea sistematica a acestora
- participarea in competitie
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