REGULAMENT
ELECTROTEHNIADA ASIE
I.

Prezentare

Electrotehniada ASIE este compusa din urmatoarele competitii:
 Biliard 1 vs 1
 Biliard 2 vs 2
 Ping – Pong 1 vs 1
 Ping – Pong 2 vs 2
 Bowling
Participarea la Electrotehniada ASIE se poate realiza doar sub forma unei echipe compusa
din 3 pana la 6 persoane. Scopul echipelor este acela de a acumula cat mai multe puncte de-a
lungul competitiilor sus metionate.
Fiecare echipa inscrisa va fi reprezentata la fiecare competitie doar de un membru al
acesteia la competitiile 1 vs 1 si de doar 2 membri la competitiile 2 vs 2. Toate competitiile sunt
de tip eliminatoriu. Reprezentatul/tii echipelor vor acumula un anumit numar de puncte pentru
echipa din care provine in functie de locul ocupat la fiecare competitie. La sfarsitul tuturor
competitiilor se va calcula punctajul final al echipelor.
II.

Inscrierea si componenta echipelor

Echipele vor fi compuse din minim 3 – maxim 6 membri. Fiecare echipa va desemna
obligatoriu o persoana care va fi capitanul acesteia, persoana cu care organizatorii vor pastra
legatura pe parcursul intregii competitii.
Fiecare echipa trebuie sa achite o taxa de participare in valoare de 40 de lei/ echipa in data
de 2 decembrie 2019 prin intermediul membrului ce va participa la competitia din ziua
respective. Pe langa taxa de inscriere se va mai face si dovada identitatii si a statutului de
student pentru fiecare membru al echipei prin prezentarea unui act de identitate si al
carnetului de student/ legitimatie de student inaintea fiecarei competitii.
Vor putea participa la eveniment doar echipele care respecta conditiile in perioadele
mentionate anterior. Orice abatere de la aceste conditii atrage dupa sine anularea inscrierii.

III.

Structura competitiei

Se vor alinia la startul competitiilor toate echipele care respecta in intregime conditiile
mentionate la punctul I.
Clasamentul general pe echipe va fi actualizat in urma fiecarei din cele 5 competitii
respectand urmatoarele criterii:
Pentru 17 – 32 echipe inscrise:
 Locurile N – 17 – 1p
 Locurile 16 – 9 – 3p
 Locurile 8 – 5 – 5p
 Locul 4 – 6p
 Locul 3 – 7p
 Locul 2 – 8p
 Locul 1 – 10p
Pentru 33 – 48 echipe inscrise:
 Locurile N – 33 – 2p
 Locurile 32 – 17 – 4p
 Locurile 16 – 9 – 6p
 Locurile 8 – 5 – 8p
 Locul 4 – 10p
 Locul 3 – 12p
 Locul 2 – 13p
 Locul 1 – 15p
Unde “N” reprezinta numarul de echipe inscrise.
IV.

Dispozitii finale

O persoana poate face parte dintr-o singura echipa si nu poate tine locul unei alte persoane
dintr-o alta echipa.
In data de 2 decembrie, participantii se vor prezenta cu o ora inaintea orei de incepere a
competitiei, adica la ora 13:00, pentru achitarea taxei de inscriere si confirmarea prezentei.
Toti participantii se vor prezenta la locatia Texas Club cu o jumatate de ora inainte de
inceperea fiecarei competitii, exceptie facand prima competitie, pentru confirmarea prezentei,
dovada identitatii si a statutului de student.
Toti participantii se vor supune regulamentelor impuse de catre organizatori pentru fiecare
competitie. Aceste regulamente vor fi prezentate cu o zi inainte de inceputul competitiilor si in
ziua desfasurarii acestora.

Orice abatere de la aceste reguli poate conduce la descalificarea participantilor si / sau a
echipei.

