
European Week of Sport 
@Workplaces



• Săptămâna Europeană a Sportului a fost lansată în 2015 pentru a 
răspunde crizei tot mai mari de inactivitate. Sportul și activitatea
fizică au o contribuție semnificativă la bunăstarea cetățenilor
europeni.

• Din păcate, nivelul de activitate fizică stagnează și chiar scade în
unele țări.

• Indiferent cine suntem și ce facem, chiar și o creștere ușoară a 
activității fizice regulate poate avea un impact profund asupra
sănătății noastre pe termen lung.

• Săptămâna există pentru a îmbunătăți conștientizarea importanței
pe care un stil de viață activ o are pentru toată lumea.

• Săptămâna Europeană a Sportului este concepută pentru a oferi
oamenilor din întreaga Europă și din întreaga lume o rampă de 
lansare pentru a fi activi.

• https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-213210?&lg=EN

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-213210?&lg=EN


#BeActive Bucharest Corporate Games 28-29 septembrie

•Eveniment organizat in parteneriat cu Ministerul Sportului si Federatiile
sportive de ramura
•Participa gratuit companii, primarii, ministere, ambasade si alte organizatii
din toata tara
•Fiecare organizatie poate inscrie cel mult o echipa la fiecare sport
•Inscrierile sunt in ordinea primirii fisierelor de participare

#BeActive in orasul tau 23–27 septembrie
Recomandam organizarea de competitii la urmatoarele sporturi, fara a ne limita doar la acestea

•Cros 1 si 3 km
•Ciclism 10 si 21 km
•Alergare pe scari
•Tenis de masa / camp

Fiecare eveniment in parte poate fi documentat (poze, numar de participanti etc) pt marele premiu oferit la 

Bruxelles in valoare de 10000euro.



#BEACTIVE CORPORATE GAMES

Cine poate participa

Open to all for the benefit of all ! Angajați ai organizațiilor, parteneri de afaceri, clienți, furnizori, foști angajati

Procedura de înscriere

✓ Stabiliți un coordonator pentru această acțiunea #BeActive Corporate Games

✓ Trimiteți pe adresa alina@corporate-games.ro datele participanților în fișierul “"REGISTRATION_EWoS_CG2022.xlsx"” precum 

și datele organizației in perioada 24 august - 9 septembrie 2022

✓ După înregistrarea în sistemul informatic vom trimite coordonatorului detaliile echipei pentru validare si participantilor

un mesaj cu codul personal de acces la competiții

✓ Înainte de începerea concursurilor vor fi verificate datele personale și codul de acces, la locatia sportiva

✓ Pentru a asigura o desfășurare bună a competiției, după transmiterea fișierului de participare NU se mai pot face schimbări

✓Notă:

Fiecare organizație poate înscrie cel mult o echipa în competiție, la fiecare sport, dar nu e obligatoriu

inscrierea la toate disciplinele sportive ( ex doar o echipe de baschet in 3 si una de fotbal, fara fotbal-tenis, cros sau barci )

Locurile fiind limitate, vom valida participanții în ordinea primirii fișierelor de înscriere, deci va rugăm

nu amânați pentru a evita dezamăgirile!

mailto:alina@corporate-games.ro


Deschiderea oficiala

Data: 23 Septembrie

Ora: 11:00

Locatie: Sala Polivalenta

Participanti: teamleaderi organizatii/institutii/ONG-uri

si toti cei interesati



Programul competitiilor
6

Parcul Titan

28 09 2022

Ora 18 

Cros 1 si 3 
km

Baza Vitan

28 & 29 09

Ora 10 

Fotbal 6 
sintetic

Lacul Titan

28 09 2022

Ora 16

Barca de 
10

Baza Vitan

28 09 2022

Ora 10 

Fotbal
Tenis

Baza Vitan

28 09 2022

Ora 10 

Baschet 3

Parcul Titan

28 & 29 09

Ora 17 

Catchball
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Data: 28 Septembrie
Ora: 18:00
Locatie: Parcul IOR, pista de alergare

REGULAMENT
Proba se va desfasura pe distanta de  1 si 3 km, pe malul
lacului,  pe pista de alergare.
Start grupat, cronometrare manuala

FORMAT
Individual masculin, feminin
Open, 30+

Regulamentul este disponibil pe www.corporate-games.ro
si acesta va fi adaptat pentru evenimentele locale

CROS

Capacitate 
maxima 

500 
participanti

http://www.corporate-games.ro/
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Data: 28 si 29 Septembrie

Ora: 10:00

Locatie: Baza sportiva Vitan

REGULAMENT 
5 jucatori in teren si 1 portar
Fara offside. Loviturile libere sunt directe. Odata ce portarul are 
mingea in maini nu mai are voie sa o loveasca cu piciorul. Nu se 
poate pasa inapoi la portar dupa ce s-a primit mingea de la el. 
Înlocuiri nelimitate. Jucatorii pot intra doar cand mingea nu este in 
joc si cu permisiunea arbitrului. Fara crampoane

FORMAT
Sistem de grupe urmat de turneu eliminatoriu
Fiecare meci este compus din 2 reprize a câte 15 minute cu o 
pauză de maxim 2 minute. 

FOTBAL in 6

Capacitate 
maxima 16 

echipe
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Data: 28 Septembrie
Ora: 16:00
Locatie: Lacul Titan/IOR

REGULAMENT
Fiecare echipaj va parcurge cel putin doua curse de 
200 m.
Echipajul complet este format din 11 persoane: 1 tobosar

si 10 vaslasi. 
Carmaciul este asigurat de catre organizatori.

FORMAT
Minim 2 fete in barca, echipaj mixt. 

PROBE
200 m

Barca de10

Capacitate 
maxima 8 
echipaje
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Data: 28 Septembrie
Ora: 10:00
Locatie: Baza sportiva VITAN

Regulament
FIFT – adaptat pentru Corporate Games

FORMAT
Jocuri in grupe urmate de eliminatorii si finale
Se joaca un set pana la 2, cu diferenta de doua
puncte la 20-20. Meciurile in grupe sunt arbitrate 
de jucatori. Rezultatele sunt completate pe fisa de 
joc dupa fiecarte meci si aduse la masa oficialilor.

FOTBALL TENIS

Capacitate 
maxima 24 

echipe
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Data: 28 -29 Septembrie
Ora: 10:00
Locatie: Baza sportiva Vitan

REGULAMENT
Echipe, masculin si mixt 
Grupe urmate de etapa eliminatorie. 
Fiecare meci are 10 minute, cronometrul nu se 
opreste. Time out 30 sec pentru fiecare echipa.

ECHIPAMENT
Tricouri de aceeasi culoare si numerotate

PROBE
BK3 MIX si MEN

BASCHET 3

Capacitate 
maxima 24 

echipe
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Data: 28 Septembrie
Ora: 17:00
Locatie: Parcul IOR, teren multifunctional

REGULAMENT
Regulamentul de volei, cu exceptia preluarii si a servicilui, 
la carte mingea nu trebuie lovita/volleybalata. 
Competiţia este în sistem de grupe urmată de un turneu
eliminator. O echipa are 6 jucatoare in teren.
Fiecare meci va avea 2 din 3 seturi pana la 15 in calificari, 
respectiv pana la 21 in finala mare si finala mica.

ECHIPAMENT
Echipele trebuie să poarte maieuri numerotate, de
aceeaşi culoare. Pantofi sport care nu lasă urme pe teren.

CATCHBALL

Capacitate 
maxima 4 

echipe



Ceremonia de premiere

• Data: 30 Septembrie

• Ora: va fi anuntata

• Locatie: parc Titan

• Participanti: 

teamleaderi organizatii/institutii/ONG-uri si toti cei interesati

• Descriere: 

Acordare diplome

Marele trofeu





Multumim si va asteptam!

• Inscrierea se face pana la 9 septembrie prin fisierul excel pus la dispozitie de 
Corporate Games

• Fiecare entitate juridica isi poate inscrie cel mult cate o echipa la fiecare proba.

Radu Radulescu
WhatsUp 0732007270
Radu.radulescu@corporate-games.ro

Alina Ionescu
WhatsUp 0744567123
alina@corporate-games.ro

mailto:Radu.radulescu@corporate-games.ro
mailto:alina@corporate-games.ro

