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Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
“Elena Cuza” Bârlad

Împreuna suntem mai puternici!

CONCURSUL DE CROS

COMPETIȚIA SE VA DESFĂȘURA ÎN INCINTA GRĂDINII PUBLICE (FOIȘOR), 
ÎN ZIUA DE 27 SEPTEMBRIE 2014, ÎNCEPÂND CU ORA 10:30. 

ÎNSCRIERILE se fac: 
• La sediul CARP - Ghișeul nr. 2 sau la sediile Sucursalelor, între orele 8:00 – 15:00;
• În ziua de desfășurare a competiției, la locul de desfășurare a acesteia, până la orele 10:20;
• La sediul  “Uniunii Pensionarilor” Bârlad;
• La profesorii coordonatori.

    La concurs sunt așteptați membrii Casei (atât din mediul urban, cât și din cel rural), membrii Uniunii 
Pensionarilor din Bârlad, copiii și nepoții acestora din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal. 

Regulile concursului și modul de desfășurare sunt afișate la asociațiile de pensionari, la Clubul Sportiv 
Școlar, Unitățile de învățămînt, și mass-media;  de asemenea în ziua concursului se vor afișa și la foișorul din 
Grădina Publică.                        
      Vor fi premiate primele 3 locuri din fiecare categorie, iar participanții  C.A.R.P. trebuie să aibă asupra 
lor legitimația sau carnetul de membru, precum și C.I..

Evenimentul este coordonat de profesorii 
LUCIAN BOLGAR şi MIRON ALEXANDRUParteneri:  Alergăm pentru sănătate!

cu ocazia “Zilei Mondiale a Inimii
și aniversării C.A.R.P. 

”
“Elena Cuza”
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Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
“Elena Cuza” Bârlad

Împreuna suntem mai puternici!

ÎN PERIOADA 29 SEPTEMBRIE - 3 OCTOMBRIE

COMPETIȚIILE SPORTIVE 

ȘAH TENIS DE MASĂ
Competiția se va desfășura la sediul

“Uniunea Pensionarilor din România” Bârlad

Competiția se va desfășura în incinta Sălii de sport a 
Școlii Gimnaziale Nr. 9  “M. C. EPUREANU” Bârlad

ÎNSCRIERILE se fac 
La sediul CARP,  Ghișeul nr. 2, între orele 9:00 – 15:00, la sediul 

Sindicatului “Uniunea Pensionarilor din România” Bârlad sau la prof. 
coordonator, între 17 - 29 septembrie  inclusiv, pâna în orele 10:00.

Se vor juca partide semirapide de 30 de minute, situație în care 
participanții la concurs sunt rugați să aducă ceasuri pentru jocul de șah.

 

Concursul de șah se organizează atât la masculin, cât și la feminin. În 
funcție de numărul de participanți înscriși la concurs, se va juca în sistem 
turneu, închis, mixt sau elvețian pe parcursul a 7 runde.

ÎNSCRIERILE se fac 
La sediul CARP,  Ghișeul nr. 2, între orele 9:00 – 15:00, la sediul Școlii 

Gimnaziale Nr. 9  “M. C. EPUREANU” Bârlad sau la prof. coordonator, între 
17 - 29 septembrie inclusiv, până la orele 10:00. ! 

 18-30 ANI          31-40 ANI  41-50ANI 51-60 ANI
                           61-70 A NI  71-75 ANI peste 75 ANI

Concursul de tenis de masă se organizează la masculin și feminin, pe 
următoarele categorii de vârstă:

ORGANIZEAZĂ

La concurs pot participa doar membrii C.A.R.P. “Elena Cuza” (atât din mediul urban, cât și din 
cel rural), precum și membrii ii . Participanții vor avea asupra 
lor legitimația C.A.R.P. sau carnetul de membru al Uniunii, precum și C.I.

Uniun  Pensionarilor din România

Vor fi premiate locurile I-III

cu ocazia “ ”
și aniversării C.A.R.P. “Elena Cuza”

Zilei Mondiale a Inimii

Evenimentul este coordonat de 
prof. JORA BOGDAN-SORIN.

Evenimentul este coordonat de 
prof. MIRON ALEXANDRU
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