
 

 

PROCEDURA RAPORTARE REZULTATE OBȚINUTE DE CĂTRE RAMURILE SPORTIVE 

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU MUREȘ 

Versiunea 1.0. 

 

Scopul 

 

Scopul acestei proceduri este de a avea o modalitate centrală, transparentă prin care reușim constant să 

monitorizăm rezultatele obținute de către sportivii individuali și echipele clubului. 

Această procedură va constitui baza politicii de premieri decise de către conducerea clubului. 

 

Procedura 

 

În interesul de a ține evidența clară a rezultatelor obținute, coordonatori ramurilor sportive trebuie să 

completeze formularul atașat (anexa nr. 1) după fiecare eveniment în parte și/sau sezon (unde este cazul); 

 

Evenimente/Concursuri 

 

1. În cazul în care sportivii sau echipa este înscrisă într-un sezon competițional în care pe tot parcursul 

sezonului se strâng puncte și câștigătoarea se alege la sfârșitul sezonului, este de ajuns să 

completeze formularul doar o singură dată, după terminarea sezonului competițional; 

2. În cazul în care, în cazul sezonului competițional și la probe de echipe, formula echipei se schimbă 

de la un eveniment la celălalt, neparticipând la eveniment toți componenții lotului, trebuie specificat 

în formular lista sportivilor, care au participat; 

3. Sporturile individuale, unde se organizează campionate/evenimente scurte, la capătul cărora 

sportivii sunt premiați, trebuie să specifice următoarele aspecte: 

• Tipul de concurs; 

• Categoria de vârstă; 

• Divizia (dacă e cazul); 

• Număr cluburi înscrise în categoria/divizia respectivă; 

• Număr concurenți înscriși în categoria/categoria respectivă; 

• Rezultat obținut; 

4. Această procedură nu influențează și nu schimbă procedura de informare a rezultatelor obținute 

către reprezentantul media; 

5. Formularul trebuie depus cu maxim 10 (zece) zile în urma încheierii competiției; 

6. Lângă formularul completat se atașează copia documentului care atestă rezultatul obținut (copie 

 iploma, copie foaie de arbitraj, copie raport creat în urma evenimentului, alt document specific 

ramurii sportive, unde este cazul); 

7. Obligația completării și depunerii comunicarea coerentă a rezultatelor va fii responsabilitatea 

coordonatorilor ramurilor sportive. 

 

Comunicare și informare: 

 

E-mail pentru transmitere informații este: eveniment@csmtgm.ro 

Persoana responsabilă pentru prelucrare date: Péter István 

 

Aprobat, 

Kacsó I. Sándor, 

Director 

eveniment@csmtgm.ro


 

 

FORMULAR RAPORTARE REZULTATE 

 

Anexa Nr. 1., Versiunea 1. 

 

Nume sportiv(i)/Secția:  ___________________________________________________________________ 

 

Nume antrenor:              ___________________________________________________________________ 

 

Tip concurs: 

 

 Campionat Național; 

 Cupa României; 

 Cupă Internațională; 

 Amical/Eveniment de pregătire; 

 Alt tip: _____________________________________________________________ 

 

 

Categoria de vârstă:       ___________________________________________________________________ 

 

 

Divizia1:                            ___________________________________________________________________ 

 

 

Număr total de sportivi/cluburi înscrise în campionat/competiție: ____________________________ 

 

 

Număr total de sportivi/cluburi înscrise în categoria de vârstă:         ___________________________ 

 

 

Rezultat obținut: _______________________________________________________________________________ 

 

 

Locul desfășurării: ______________________________________________________________________________ 

 

 

Data desfășurării evenimentului: ________________________________________________________________ 

 

 

Semnătura antrenor/coordonator:                                                                                                  Data: 

 

______________________________________                                                                              _____________________ 

  

 

 
1 Unde este cazul 


