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Generalități 
Sportul ne învață cum să ne depășim limitele, principiile din sport le putem aplica în viața de 

zi cu zi. Cu o mentalitate puternică, călită prin sport, ne putem potența succesul în orice aspect 

al vieții. 

3X3 UVT Challenge este o manifestare sportivă care se adresează practicanților de baschet. 

Participanții la manifestare sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului 

Oficial. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în 

România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul https://www.csu-uvt.ro/, 

urmând a fi afișat și la locul de desfășurare a competiției. 

Data evenimentului: 20-21 august 2022 

Categoriile de vârstă:  

- La categoria U18 (Feminin și Masculin) pot participa persoanele cu vârste cuprinse între 

16 și 18 ani; 

- La categoria OPEN (Feminin și Masculin) pot participa persoanele cu vârste cuprinse 

între 18 și 35 ani; 

 

Pentru încadrarea concurenților într-una din categoriile de vârstă anterior menționate se va lua 

în considerare vârsta împlinită de către concurent în prima zi a manifestării sportive, respectiv 

la data de 20 august 2022. 

În cazul în care la o categorie de vârstă vor fi mai puțin de 3 echipe înscrise, organizatorul își 

rezervă dreptul de a nu realiza competiția pentru acea categorie. 

Înscrierea Participantului 
Competiția 3X3 UVT Challenge este destinată celor care au împlinit vârsta minimă specificată 

în cadrul fiecărei categorii și care sunt apți din punct de vedere medical, fizic și mental să 

susțină acest tip de efort. Concurenții cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, vor putea participa 

doar cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților lor legali. 

website:%20http://www.uvt.ro/
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Înscrierea în competiție se realizează online prin platforma FIBA 3X3, fiind necesar ca toți 

jucătorii să dețină un cont confirmat pe platforma FIBA.  Pentru ca echipa să fie înscrisă, 

trebuie ca minim 3 jucători să fi confirmat înscrierea. 

După confirmarea înscrierii de către organizator, acesta va întocmi lista finală a echipelor 

participante în competiție. Lista va fi afișată pe site-ul organizatorului cu cel puțin 24 ore înainte 

de începerea competiției. 

Data limită pentru înscriere este 12 august 2022 sau până la ocuparea locurilor disponibile: 

- 16 echipe OPEN Masculin 

- 12 echipe U23 Masculin 

- 8 echipe OPEN Feminin 

- 8 echipe OPEN Masculin  

Înscrierea se va face pe baza regulii primul venit, primul servit, în perioada 22 iulie – 12 august. 

Condiții de Participare 
Pot concura în cadrul 3X3 UVT Challenge persoanele care: 

- Au împlinit vârsta de 16 ani la data evenimentului; 

- Au completat declarațiile pe propria răspundere; 

 

La momentul ridicării kit-ului de competiție, fiecare concurent trebuie să prezinte un act de 

identitate valabil, necesar identificării sale. 

Participarea la competiție a altor persoane decât cele care s-au înscris pe platforma 

evenimentului, în acord cu dispozițiile prezentului Regulament, este strict interzisă. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica identitatea participanților la competiție în zilele 

evenimentului. 

Refuzul oricărui participant de a se identifica cu un act de identitate valabil în condițiile anterior 

menționate oferă organizatorului: 

- dreptul de a-i refuza concurentului participarea la competiție, dacă incidentul intervine 

înainte de startul competiției, sau  

- descalificarea concurentului, în cazul în care incidentul intervine după startul 

competiției.   

website:%20http://www.uvt.ro/
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În astfel de situații, organizatorul își rezervă și dreptul de a-i refuza concurentului  participarea 

la alte evenimente organizate de Club. 

Organizatorul își rezervă și dreptul de a le refuza participarea la alte evenimente organizate 

de Club jucătorilor unei echipe înscrise în competiție care nu se prezintă la meciurile 

programate. 

Nu vor fi permise modificări în componența echipei înscrise în competiție dupa data de 18 

august 2022, ora 18:00.  

Un sportiv poate participa în competiție la o singură categorie de vârstă, respectiv poate face 

parte dintr-o singură echipă. 

Data Limită de Înscriere 
Data limită pentru înscriere este 12 august 2022 sau până la ocuparea locurilor disponibile: 

- 16 echipe OPEN Masculin 

- 12 echipe U23 Masculin 

- 8 echipe OPEN Feminin 

- 8 echipe OPEN Masculin  

Taxă Participare  
Participarea la eveniment este gratuită.  

Obligațiile și 

Responsabilitățile 

Organizatorului 
Pentru buna desfășurare a evenimentului, organizatorul: 

- pune la dispoziție terenul de joc, marcat în mod corespunzător; 

- recompensează concurenții conform informațiilor prezentate în secțiunea Premii; 

website:%20http://www.uvt.ro/
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- va asigura asistența medicală pentru sportivii participanți la competiție pe durata acesteia; 

- poate lua toate deciziile necesare în vederea desfășurării în bune condiții a competiției pentru 

toate cazurile care pot apărea și nu sunt prevăzute de prezentul Regulament; 

- sprijină și încurajează respectarea normelor de protecție a mediului înconjurător prin 

amplasarea punctelor de colectare a gunoaielor în preajma terenului de joc; 

- susține ședința tehnică înainte de startul competiției; orice modificări necesare bunei 

desfășurări a evenimentului până la acest moment vor fi anunțate de către organizator la 

ședința tehnică, acestea având prioritate față de informațiile prezentate anterior; 

- interzice participarea pentru orice participant, dacă acesta se află în stare de ebrietate sau 

este sub efectul unor substanțe halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare 

fizică sau psihică; 

- poate interzice participarea oricărui concurent care prezintă simptome specifice infectării cu  

virusul SARS-CoV-2, în funcție de protocolul sanitar în vigoare la data evenimentului. 

Obligațiile și Răspunderea 

Concurentului 
În sprijinul desfășurării evenimentului, concurentul: 

- participă la competiție pe proprie răspundere; 

- își asumă urmările accidentărilor sau a oricărei pagube fizice sau materiale suferite pe durata 

evenimentului, fără a pretinde organizatorului plata unor despăgubiri în acest sens, și fără a 

se adresa instanțelor de judecată cu cereri având ca obiect astfel de pretenții împotriva 

organizatorului, producătorului, a voluntarilor implicați în organizarea competiției, a sponsorilor 

sau a altor instituții publice care susțin evenimentul;  

- participă la ședința tehnică și ține cont de informațiile anunțate de organizatori; în ședința 

tehnică organizatorul poate comunica și alte informații oficiale, altele decât cele prevăzute în 

cuprinsul prezentului regulament, în măsura în care acestea sunt necesare pentru buna 

desfășurare a evenimentului;  
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- poartă întreaga responsabilitate civilă și penală pentru daunele provocate altor persoane în 

timpul competiției; 

- respectă regulile de protecție a mediului înconjurător în toate spațiile destinate desfășurării 

evenimentului; 

Recomandări pentru 

Concurenți 
Este recomandat ca fiecare concurent, indiferent de vârstă: 

-   să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive; 

- să își facă un test la efort și să consulte un medic specializat, înainte de a se implica într-o 

activitate care implică efort fizic prelungit; 

- să se informeze înainte de competiție cu privire la protocolul sanitar adoptat de autoritățile 

statului român în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2. 

Kit-ul de Concurs 
Kit-ul de concurs cuprinde un maiou de joc. Acesta se ridică de la locul de desfășurare al 

competiției: Universitatea de Vest din Timișoara, bd. Vasile Pârvan, nr. 4. Data și intervalul 

orar urmând a fi comunicate participanților cu cel puțin 2 zile înainte de data evenimentului. 

Competiția 
În cazul în care numărul echipelor participante la o categorie de vârstă este mai mare de 4, 

formatul competiției va cuprinde o fază a grupelor și o fază eliminatorie.  

Echipele clasate pe primele două locuri în cadrul fiecărei grupe se vor califica în faza 

eliminatorie. Celelalte echipe nu vor continua competiția. 
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Pentru faza eliminatorie echipele vor fi alocate pe un tablou de joc eliminatoriu, în care doar 

câștigătoarele meciurilor vor progresa la meciul următor. Echipele care pierd nu vor continua 

competiția. 

Organizatorul își rezervă dreptul ca, în cazul în care la o categorie de vârstă numărul echipelor 

participante este mai mic de 4, să ia orice decizie necesară în vederea desfășurării sau anulării 

competiției la categoria respectivă. 

Nu se juca finala pentru locul 3, aceasta fiind desemnată pe baza regulamentului FIBA. 

Alocarea echipelor în grupe va fi anunțată cel târziu în dimineața primei zile de competiție. 

Reguli de Joc 
În competiție se vor aplica regulile de joc oficiale FIBA 3X3:  

https://fiba3x3.com/docs/fiba-3x3-basketball-rules-full-version.pdf. 

Nu vor fi permise acte de violență fizică și verbală, organizatorul putând interzice participarea 

oricărui concurent care nu are o conduită fair-play. 

Clasamente Și Premii 
La fiecare categorie de vârstă (a se vedea rubrica Generalități) se vor premia cu diplome, 

medalii și o cupă prima echipă clasată (masculin și feminin). 

Organizatorul poate oferi concurenților și alte premii decât cele anterior menționate, premii 

care urmează a fi anunțate cel târziu în ziua evenimentului.  

 

Dreptul la Imagine 
Evenimentul poate fi înregistrat în scopuri de comunicare publică/informare, în orice modalitate 

(în special prin fotografii, înregistrări video, etc) în orice scop, inclusiv în scop de publicitate și 

comercial, atât la nivel național, cât și internațional. Prin urmare, fiecare participant acordă în 
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mod explicit organizatorului, persoanelor împuternicite de către organizator, partenerilor 

organizatorului și sponsorilor evenimentului și beneficiarilor permisiunea de a înregistra și de 

a reproduce, pe orice tip de suport, în orice format, respectiv permisiunea de a reproduce și 

reprezenta, fără nicio remunerație, de nicio natură, numele, vocea, imaginea și informații 

referitoare la activitatea sportivă desfășurată în contextul evenimentului. 

Pentru minori acest consimțământ este dat de către părinții acestora, de către ocrotitorii legali 

(părinți, tutore, etc) care efectuează înscrierea în numele acestora, sub condiția ca drepturile 

și interesele majore ale acestora să nu fie lezate,. 

Concurentul garantează că imaginea sa nu face obiectul unui contract de exclusivitate. 

Organizatorului, partenerilor săi, sponsorilor evenimentului și beneficiarilor, le este interzisă în 

mod expres folosirea numelui unui participant, a vocii sau imaginii în orice modalitate care 

poate aduce atingere demnității concurentului. 

Toți concurenții sunt informați și acceptă necondiționat că imaginea lor, înregistrată de către 

reprezentanții oficiali ai organizatorului, este accesibilă pe canalele de comunicare oficiale ale 

evenimentului. În ceea ce privește acestea, participanții înțeleg și sunt de acord că orice 

utilizator de internet îi poate identifica după nume, prenume și/sau numărul de cursă. 

Datele Personale 
Organizatorul colectează următoarele date cu caracter personal de la fiecare concurent: 

numele și prenumele, sexul, data nașterii, date referitoare la starea de sănătate, naționalitatea, 

numărul de telefon mobil, țara și orașul de domiciliu, e-mailul, numele echipei (dacă este 

cazul), imaginea foto/video, locul în clasament. 

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea înregistrării 

participanților la competiție și organizarea corespunzătoare a acestora. Rezultatele personale 

ale concurenților înscriși în competiție vor fi, de asemenea, înregistrate, păstrate, prelucrate și 

publicate în vederea creării clasamentului, a unei arhive și pentru tipărirea personalizată a 

rezultatelor pe diplome. 

Refuzul concurentului de a furniza datele cu caracter personal anterior amintite determină 

organizatorul să  refuze înregistrarea în cursă a persoanei în cauză. Prin înregistrarea pe 

platforma competiției, participantul consimte la înregistrarea, prelucrarea și utilizarea datelor 

sale cu caracter personal în scopurile descrise în cuprinsul prezentului Regulament. 

website:%20http://www.uvt.ro/
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Dezvăluirea datelor personale – organizatorul nu dezvăluie datele cu caracter personal 

colectate de la concurenți niciunei terțe părți, cu excepția sponsorilor și a celorlalți parteneri ai 

evenimentului, ori atunci când există o obligație legală în acest sens, la cererea autorităților 

îndreptățite sau când se apreciază că este necesar în vederea investigării, prevenirii sau 

pentru a acționa împotriva unor situații potențial ilegale, în caz de suspiciuni de fraudă sau 

situații de urgență care implică punerea în pericol a integrității fizice sau a securității altor  

persoane. 

Drepturi – conform Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în 

continuare RGPD, fiecare concurent are: 

- dreptul de a fi informat despre modalitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter personal; 

- dreptul de a avea acces asupra  datelor sale cu caracter personal  pe care le deține 

organizatorul; 

- dreptul de a cere organizatorului rectificarea datelor sale cu caracter personal în cazul în care 

acestea sunt incorecte sau incomplete; 

- dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a solicita organizatorului retragerea datelor sale cu 

caracter personal; dacă această solicitare intervine după momentul înscrierii în competiție, dar 

înainte de a lua startul, concurentul nu va mai avea dreptul de a participa la concurs, numărul 

de concurs fiind strict legat de datele sale cu caracter personal; 

- dreptul de a restricționa prelucrarea datelor sale cu caracter personal; 

- dreptul la portabilitatea datelor sale, adică de a fi transferate la o altă organizație; 

- dreptul de a obiecta ca datele sale personale să fie folosite în anumite scopuri. 

Participanții sunt de acord ca organizatorul să procedeze la colectarea și prelucrarea datelor 

lor personale (numele, prenumele, adresa de e-mail) pe teritoriul României, direct și/sau prin 

împuterniciții și/sau partenerii contractuali ai acesteia/acestora în scopul de a participa la 

campaniile de informare derulate de către organizator sau în scopul promovării evenimentelor 

organizate sau co-organizate de acesta. 
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Accesul în Zona de Joc 
În interiorul zonei de joc vor avea acces doar concurenții, voluntarii, oficialii sau alte persoane 

care dețin o acreditare din partea organizatorilor. 

Susținătorii Participanților - 

Spectatorii 

În contextul pandemic actual, pentru siguranța ta, dar și a celorlalți – sportivi, spectatori, 

voluntari și organizatori - îți reamintim faptul că participarea la acest eveniment ca spectator 

este permisă numai cu respectarea protocolului sanitar în vigoare la data evenimentului.  

Pentru siguranța tuturor participanților la eveniment - concurenți, spectatori, voluntari, membri 

ai echipei de organizare, sponsori, jurnaliști etc., este necesar ca fiecare participant să țină 

cont de marcajele/mesajele privind permiterea/interzicerea accesului în anumite zone.  

Accesul în zona de desfășurare a evenimentului sportiv se va realiza numai prin zonele de 

acces marcate în acest sens.  

Alte Incidente 
Situația generată de virusul SARS-CoV-2 a pus în dificultate toate activitățile desfășurate în 

întreaga lume, sportul fiind un segment care a fost provocat în mod constant să se adapteze 

regulilor sanitare adoptate la nivel național și internațional. Astfel, fără a uita că sportul 

înseamnă sănătate, menționăm faptul că în măsura în care la data stabilită pentru concurs 

dispozițiile legale naționale nu vor permite organizarea unui astfel de eveniment sau vor 

impune respectarea unor condiții mai restrictive decât cele deja menționate, vom publica pe 

site-ul oficial al evenimentului noile reguli de concurs, astfel încât acesta să se poată desfășura 

în condiții de siguranță și în acord cu legislația incidentă în cauză. 
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Soluționarea Litigiilor 
 

Activitatea sportivă (împreună cu demersurile întreprinse pentru buna sa desfășurare) în 

cadrul 3X3 UVT Challenge este supusă legislației din România. Orice neînțelegeri care pot 

interveni între organizatorul competiției și participanți vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin 

tratative directe. În măsura în care acest lucru nu este posibil, fiecare dintre părți are dreptul 

de a se adresa instanțelor de judecată competente de la sediul organizatorului.  
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