Cine suntem
ASIO este un ONG studențesc fondat în toamna anului 2016 pentru
studenții de la facultățile cu profil tehnic. Asociația își propune să realizeze
activități care formează o mai bună legătură între studenți și mediul
socio-economic / socio-cultural prin evenimente precum: conferințe în domeniu,
workshop-uri,training- uri, evenimente în scop caritabil și evenimente care implică
dezvoltarea personală și de grup, precum Team-Building- uri, ateliere, conferințe,
activități de grup.
Pe plan național, ASIO propune: crearea conexiunilor cu studenți din
domeniul tehnic din alte centre universitare și participarea la adunări generale în
alte orașe.
Scopul principal al asociației este de a revitaliza viața studențească, care
înviziunea fondatorilor înseamnă mai mult decât un ciclu banal format din: cursuri–
acasă. Studenția reprezintă astfel o etapă importantă și definitorie pentru
caracterul fiecărui individ.
Pentru a vizualiza evenimentele derulate până în prezent dar și evenimentele ce
urmează a fi susținute, vizitați website-ul nostru oficial.
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Ce este Cupa Tesla
Cupa Tesla este o competiție sportivă între echipe formate din studenți,
cadre didactice ale Universității Oradea și angajați ai companiilor cu profil tehnic și
nu numai, dornice de a participa la acest eveniment.
Prima ediție a competitiei a fost organizată de studenții din cadrul Centrului
de Creaţie Știinţifică şi Inovare al Studenţilor Energeticieni Orădeni (CCSISEO) de
la Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial, iar cea de a doua
ediție a fost organizată de ASIO în colaborare cu CCSISEO.
Pagina web a CCSISEO poate fi accesată la adresa:
●
http://www.energetica-oradea.ro/ccsiseo, iar detalii despre cele două ediţii
ale Cupei Tesla pot fi vizualizate la adresele:
●         http://www.energetica-oradea.ro/ccsiseo/cupa-tesla-2016 ,
●         https://media.uoradea.ro/article981-CUPA-TESLA-Edi%C8%9Bia-a-II-a .
Scopul competiției este de a facilita o interacțiune directă între studenți și
angajații companiilor, posibile viitoare angajatoare.
Ediția a III-a a Cupei Tesla se va desfășura sub egida ASIO în colaborare cu
CCSISEO şi va cuprinde două etape:
Prima etapă se va desfăşura în perioada 10–12.11.2017 și vizează
următoarele sporturi:
-Fotbal (echipe de 5+1, 3 rezerve, 3 schimbări) | maxim 2 echipe per
companie;
-Baschet (echipe de 5, 3 rezerve, schimbări nelimitate) | maxim 2 echipe
per companie;
-Ping-pong (individual) | maxim 5 jucători per companie.
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● această primă etapă va face parte din evenimentul la nivel național al
Uniunii Studenților din România, intitulat “Unifest” alături de alte asociații
studențești din toate orașele țării

Cea de-a doua etapă va fi o etapă caritabilă, care se va desfăşura în
perioada 01.12.2017 - 16.12.2017 şi va presupune strângere de rechizite, haine,
alimente, jucări și un meci caritabil susținut de o echipă sportivă locală a orașului
Oradea, care să sprijine acţiunea noastră, iar spre finalul perioadei, va avea loc
distribuirea donațiilor către familiile aflate în nevoi.
Astfel, toţi participanţii la Cupa Tesla ediţia a III-a vor face ca magia
sărbătorilor de iarnă să pătrundă în casele şi sufletele a cât mai multor familii
nevoiaşe.
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Câteva poze de la edițiile trecute
Prima ediţie a Cupei Tesla s-a desfăşurat în
următoarele locaţii:
● Competiția de fotbal şi Competiția de baschet Terenurile de sport ale Universităţii din Oradea (fotbal
şi baschet);
● Competiția de ping-pong - Baza didactică şi de
cercetare “Gaudeamus”, Stâna de Vale.
Galerie foto - Cupa Tesla, Ediţia a I-a
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Ediția a II-a
Ediția a doua a Cupei Tesla s-a desfășurat în locații
individuale pentru fiecare sport:
● Competiția de fotbal - terenurile sintetice ale
Universității Oradea
● Competiția de baschet - terenul public de baschet
din parcul I.C. Brătianu
● Competiția de ping-pong - sala de jocuri KingPong
Oradea
Galerie foto - Cupa Tesla, Ediţia a II-a
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Regulamente

Fotbal
Un meci este compus din 2 reprize de 15 minute cu 5 minute pauză între
reprize;
- Sunt permise 3 schimbări definitive (jucătorul care este schimbat nu mai
poate reveni în joc);
- Out-ul de margine se repune în joc cu piciorul;
- Pasa intenţionată la portar – interzisă (lovitură indirectă);
- Dacă mingea loveşte tavanul de plasă se consideră out de margine;
- La disputa dintre 2 echipe echipa câștigătoare acumulează 3 puncte; la egal
fiecare echipă acumuleaza câte un punct, iar la înfrângere 0 puncte.
- În cazul în care la finalul meciurilor există 2 echipe cu același punctaj, se
consiră scorul obținul în meciu direct, iar în cazul în care și meciul direct s-a
încheiat la egalitate, se va lua în considerare golaveraj-ul
- Tipuri de încălcăminte interzise: crampoane, bocanci;
- Toate echipele de fotbal trebuie să fie prezente pe întreg intervalul de
desfăşurare a competiţiei;
- În cazul în care una dintre echipe întarzie mai mult de 10 minute de la data
stabilită pentru începerea partidei aceasta va fi descalificată.
-

Baschet
-

-

Un meci este compus din 4 sferturi a câte 6 minute;
Pauzele:
- între sfertul 1 şi 2 – pauza 2 minute;
- între sfertul 2 şi 3 – pauza 5 minute;
- între sfertul 3 şi 4 – pauza 2 minute;
Aruncările din afara semicercului: 3 puncte;
Cronometrul nu se opreste in timpul partidei
Aruncările din interiorul semicercului: 2 puncte;
Aruncările libere din spatele liniei de aruncări libere: 1 punct;
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-

Aruncările libere se acordă la faulturi în interiorul semicercului (2 aruncări
libere) sau la coş cu fault (1 aruncare liberă);
Nu este permisă aruncarea directă la coş din out;
Mingea este repusă în joc din afara terenului, din locul în care s-a comis
out-ul sau de sub coş la marcarea acestuia;
Echipele îşi schimbă posesia mingii după fiecare coş;
Fiecare echipă are dreptul la patru time-out-uri a câte 60 de secunde pe
durata unui joc, unul pentru fiecare sfert, cronometrul fiind oprit în acest timp;
Fiecare echipă are dreptul la 4 jucători de rezervă;
Dacă disputa dintre 2 echipe se termină la egalitate se acordă prelungiri;
acestea vor începe prin aruncarea banului pentru a stabili care echipă va
deţine posesia balonului. Prelungirile vor dura trei minute. Reprizele de
prelungiri se repetă până la stabilirea echipei câştigătoare.

Ping-Pong
-

-

Un meci este format din 3 seturi mici ( până la 11 )
meciul se consideră câștigat de primul jucător care ajunge la 3 seturi câștigate
ori obține 2 seturi câștigate diferență față de adversar ( 3-1 sau 2-0 )
Primul jucător care ajunge la 11 puncte câștigă partida
Dacă jucătorii ajung la scorul egal de 10-10, câștigătorul va fi decis la
avantaje ( primul cu diferența de 2 puncte )
Dacă din serviciu mingea atinge fileul și cade în partea adversarului, serviciul
se repeta ( la 3 astfel de situații consecutive din partea unui jucător, acesta
pierde punctul)
la începutul partidei se joaca un punct "pentru" alegerea terenului/serviciului
jucătorul care alegere serviciul începe partida ( urmând să servească 5 serve
la rând, după care serviciul îi revine adversarului)
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Confirmarea
Vă mulțumim pentru timpul acordat!
Înscrierile echipelor de studenți și profesori la ediția a 3-a a Cupei Tesla se
face până cel târziu 05.11.2017.
Informațiile suplimentare privind data, locul și desfășurătorul competiției
urmează a fi comunicate ulterior.

Date orientative
Atentie! Aceste infomații pot suferi modificări!
Vineri (10.11.2017)
- Ping-Pong – dupa ora 18:00, locatia: KingPong Oradea ( deasupra localului
Black&White)
Sâmbătă (11.11.2017)
- Fotbal/Bachet dupa ora 12:00, locatia:  Univ Oradea
Duminică (12.11.2017)
- Fotbal/Bachet dupa ora 12:00, locatia:  Univ Oradea

Responsabili eveniment,
Preşedinde ASIO,                                                                      Director CCSISEO,
Student Cosma George
   conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona
E-mail: cosma.george18@gmail.com
              E-mail: simona@dzitac.ro
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