Constanta Corporate Games
24 – 26 August 2018

The ultimate combination of Sport, Business and Tourism
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Misiunea noastra
Esenta este sa aducem oamenii
impreuna prin sport, si sa incurajam :
Moralul
Spiritul de echipa
Stilul de viata sportiv
Relatiile intre departamente
Integrarea sociala
Olimpiada Beach Corporate
Games ofera ocazia fiecarui
participant, indiferent de abilitatile
sale sportive, de a fi parte a unei
intreceri grandioase.
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Beneficii
Dezvoltati spiritul de echipa,
participantii se vor baza unii
pe altii in cadrul intrecerilor
sportive.
Competitia va anima
echipele in cadrul
activitatilor desfasurate in
aer liber.
Vor fi premiati invingatorii.
Identificati liderii si abilitatile
de comunicare intre
participant.

Distrati-va si savurati o zi
de buna dispozitie si
camaraderie !

Bucharest Corporate Games 2017
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24 - 26 AUGUST 2018 CONSTANTA

1. Alergare pe plaja
2. Fotbal 6 pe plaja
3. Fotbal 6 teren sintetic
4. Volei 4 pe plaja
5. Bowling
6. Biliard
7. Dragon Boat
8. Inot
9. Tir
10. Tenis de masa
11. Tenis de camp
Demo : Padbol & Tenis pe plaja

SUMMER CORPORATE GAMES

Summer Corporate Games
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ALERGARE
LOCATIE
Plaja Mamaia
REGULAMENT
Proba se va desfasura pe distanta de 3
km, pe malul marii atat pe nisip cat si
prin apa, cu intoarcere la jumatatea
distantei.
FORMAT
Individual masculin, feminin
Open, 40+
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FOTBAL pe plaja
LOCATIE
Mamaia, plaja
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.

FORMAT
Sistem de grupe urmat de turneu eliminatoriu
Fiecare meci este compus din 2 reprize a câte 10
minute cu o pauză de maxim 2 minute. Fiecare
echipa joacă minim 3 meciuri.
ANTRENAMENT
Antrenamentul depinde de disponibilitatea
terenului. Incalzirea este limitata la 5 minute inainte
de inceperea primului meci.

ECHIPA
Minim 6 maxim 10
PROBE
Masculin, Open
8

FOTBAL in 6
LOCATIE
Mamaia, terenuri cu gazon sintetic hotel Yaki
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.
FORMAT
Sistem de grupe urmat de turneu eliminatoriu
Fiecare meci este compus din 2 reprize a câte 10
minute cu o pauză de maxim 2 minute.

ECHIPA
Minim 6 maxim 10
PROBE
Masculin

UNIFORMA SI ECHIPAMENT
Tricouri numerotate, personalizate pentru fiecare
echipă.
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VOLEI in 4 pe nisip
LOCATIE
Mamaia, plaja Casino
REGULAMENT
In teren vor fi in permanenta 2 baieti si 2 fete
pentru proba de mixt.
Fiecare meci va avea 2 reprize a câte 10
min., cu 1 min. pauză. Nu se acceptă pauze
sau înlocuiri în ultimele 5 minute din fiecare
repriză. In finale se va juca 2 din 3 seturi
pana la 11.
UNIFORMA SI ECHIPAMENT
Echipele trebuie să poarte maieuri
numerotate, de aceeaşi culoare.
DIMENSIUNE ECHIPĂ
Minim 4 maxim 6
PROBE
Echipe mixt
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BOWLING
LOCATIE
Constanta, Club Lake View

REGULAMENT
Reguli IBA adaptate pentru Corporate
Games
PROBE
Simplu, masculin si femin
Dublu, feminin, masculin si mixt
FORMAT
Fiecare jucator va participa la 3 jocuri, o
singura data, pe aceeasi pista. Castigatorul
este determinat de numarul total de
popice doborate.
UNIFORMA SI ECHIPAMENT
Echipele trebuie să poarte o tinuta lejera,
adaptata jocului de bowling
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BILIARD bila 9
LOCATIE
Constanta, Club Lake View

PROBE
Simplu, masculin si femin
Dublu, feminin, masculin si mixt
FORMAT
Grupe cu minim 3 jocuri, cel mai bun din 3
Eliminatorii si finale. Timp limita 10
min/partida.
UNIFORMA SI ECHIPAMENT
Tinuta de biliard, fara bluejeans.
Participantii pot folosi tacul propriu

LOCATIE
Constanta, Lacul Tabacariei
REGULAMENT
Fiecare echipaj va parcurge cel putin doua
curse de 200 m si una de 400m.
Echipajul complet este format din 12
persoane: 1 tobosar, 1 carmaci si 10 vaslasi.
Carmaciul este asigurat de catre organizatori.
FORMAT
Minim 2 fete in barca, echipaj mixt.
ECHIPA
Min 11 max 15 persoane
PROBE
200 m si 400m
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INOT
LOCATIE
Mamaia
REGULAMENT
Inot open water – 300m

FORMAT
Individual masculin, feminin
Open,
Stil Liber

Aceasta proba sportiva se va desfasura conditionat de inscrierea a minim 20 participanti
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Proba
Tir cu arme de biathlon (cu glont, fara recul)
Format
Individual, masculin si femin
Locatie
Poligon ZIP
Regulament
5 gloante pentru reglaj
20 gloante pentru competitie

Echipament
Oferit de organizatori

TENIS DE MASA
Format
Simplu masculin si feminin
Dublu masculin , feminin si mixt
Locatie
Club Lakeview
Regulament
Minim 3 meciuri in grupe, eliminatorii sistem
piramida. Cel mai bun din 3 seturi.
Se poate participa la simplu si dublu fara
plata unei taxe suplimentare
Echipament
Sa nu fie predominant alb
Palete certificaste ITTF aduse de
participanti, iar mingiile pentru
conpetitie oferite de organizatori

TENIS
LOCATIE
Mamaia
PROBE
Simplu, masculin si femin
Dublu, feminin, masculin si mixt
REGULAMENT
ITF modificate pentru Corporate Games si
LTA Code of Conduct

FORMAT
Meciurile de calificare vor fi primul la 6
games, inclusiv 6-5. La 40 -40 se joaca
minge decisiva.
Meciurile elimminatorii si finalele se joaca
set complet. La 6-6 standart break.
ECHIPAMENT SI UNIFORM
Rachete aduse de participanti, iar mingiile
pentru conpetitie oferite de organizatori
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Pool Playing Scoring System
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Games Party si Marea Parada
Games Party va avea loc la un club pe plaja, iar
prima bautura este inclusa in baza invitatiei!

Marea Parada este un eveniment plin de culoare, in
care invitam toti participantii si sustinatorii sa defileze cu
ei si sa isi reprezinte cu mandrie propria companie.
Orice materiale branduit, tricouri, sepci, banner,
baloane, vuvuzela sunt recomandate pentru acest
eveniment pentru a face o figura frumoasa pe faleza
din Mamaia.
LA finalul paradei, avem si concursul cu premii Tennis
Ball Hit Out, unde vom arunca in public mingii si se vor
revendica premiile oferite de organizatori.
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Preturi
Ce este inclus ?
Participare la competitii
Ecuson cu fotografie
Cazare 2 nopti in camera
dubla

Ce Nu este inclus?
Transport
Mese si diurna
Bilet Games Party – 10 euro

119 euro
Pretul este pentru 1 persoana, 1
sport si nu include TVA.

Cazare in camera dubla la Hotel
Perla & Flora Mamaia

Taxa de participare fara cazare
inclusa este de 39
euro/persoana la orice sport
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Inscrieri pana la 30 iunie 2018

Va asteptam la cel mai mare
eveniment sportiv al verii !!!
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