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Evenimente sportive 2015 – 2016
1.CROSUL CUPA CETĂȚII – 2016
- 3 iunie 2016
- parcul Chindia
- participanți: studenți, școlari, părinți, cadre didactice
- sponsori principal: Primăria Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște, Comitetul
Olimpic Român.
Sportivii sunt așteptați să alerge în parc pentru sănătate și voie bună.
Prof. coordonator: lector univ. dr. Alina Cucui, lector univ. dr. Simona Constantin, asist.
univ. dr. Gabriel Cucui, asist. univ. dr. Cristian Savu, asist. univ. dr. Silviu Badea.

2.COMPETITIE NATATIE’’CUPA CETATII’’ DIN TARGOVISTE EDITIA III - 2016
- participă 80 de copii din școlile normale din județul Dâmbovița
- participă 10 cadre didactice, studenți voluntari care ajută la desfășurarea activității sportive
- se desfășoară întreceri la probele specifice de natație
Competiția se desfășoară pe baza unui acord de parteneriat între - Asociatia ’’EU POT’’
reprezentata de Felix Stanescu și Departamentul Educație Fizică și Sportal universității.
Profesor coordonator: lector univ. dr. Ancuța Pîrvan.

3.PROIECT GIMNASTICĂ UNIFICATĂ
PERMANENT – 2015-2016
- proiect organizat în parteneriat cu Special Olympics Romania in proietul ”Dezvoltarea de
abilități motorii la persoane cu Sindrom Down – etapă esențială spre o viață
independentă”, proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, in care universitatea este
partener.
- se desfășoară la sala de gimnastică din corpul S, programe de gimnastică variate și complexe cu
copii cu sindrom Down, cu vârste cuprinse între 3-20 de ani.
- programul se desfășoară permanent martea de la 12-14
- participă 20-25 de copii cu sindrom Down, 20-25 de studenți și 3 cadre didactice
Profesor coordonator: conf. univ. dr. Bianca Chera-Ferrario.
În cadrul acestiu proiesc s-au desfășurat două competitii organizate de Special Olympics
România.

4.CONCURS DE GIMNASTICĂ UNIFICATĂ
- 5 februarie 2016
- sala de sport a Scolii nr. 11 - Târgoviște
- au participat: 40 de copii cu Sindrom Down, 30 de studenti, 10 cadre didactie, 10 profesori ai
scolilor Speciale din Târgoviște, părinți
- eveniment organizat de Special Olympics Romania in proietul ”Dezvoltarea de abilități
motorii la persoane cu Sindrom Down – etapă esențială spre o viață independentă”, proiect
finantat prin granturile SEE 2009-2014, in care universitatea este partener.
S-a realizat un concurs de traseu aplicativ pentru categoria de vârstă peste 7 ani și
demonstrație deprinderi aplicative libere pentru categoria de vârstă 3-6 ani.
Profesor coordonator conf. univ. dr. Bianca Chera-Ferrario.

5.PROIECT PRIN PROGRAMUL SOCIAL AQUAGYM & NATATIE ADAPTATA,
PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI
- 2014 si in prezent

-activitatea se desfășoarăpermanentla bazinul de înot al Clubului Sportiv Târgoviște în fiecare zi
de miercuri de la ora 12-14.
- participă 20-25 copii cu sindrom down, autiști, deficiențe asociate
- activitatea se desfășoară cu ajutorul cadrelor didactice care coordonează activitatea
- la activitate participă permanent un număr de 20-30 de studenți voluntaricare ajută și asistă
copiii ladiferite acțiuni ce se desfășoară în apă
Activitatea se desfășoară pe baza unui acord de parteneriat între - Asociatia ’’EU POT’’
reprezentata de Felix Stanescu și Departamentul Educație Fizică și Sportal universității.
Profesor coordonator: lector univ. dr. Ancuța Pîrvan.

6.COMPETITIE NATATIE’’CUPA CETATII’’ DIN TARGOVISTE EDITIA I
- iunie 2015
- au participat 80 de copii din școlile normale din județul Dâmbovița
- au participar 10 cadre didactice, studenți voluntari care ajută la desfășurarea activității sportive
- s-au desfășurat întreceri la probele specifice de natație
Profesor coordinator: lector univ. dr. Ancuța Pîrvan.

7.CUPA ”SPARTACUS” LA JU-JITSU, pentru sistemele Fighting și Ne-waza
- 30.02.2016
- București, sala ”Apolo”
- număr (aproximativ) de participanți: 150, cu vârste între 8 - 19 ani

- număr participanți club Budo Seishin – 40
- număr de studenți: 20 ca asistenți observatori
- cadre didactice – 5
La această competitie studentii nosștrii au participat doar pentru a observacum se
organizează și cum se desfășoară o competiție pe această specialitate.
Profesor coordonator: lector univ. dr. Doru Galan, asist. univ. dr. Badea Silviu.

8.CONCURS GIMNASTICĂ UNIFICATĂ
- 15 noiembrie 2015
- sala de sport a Clubului sportiv Târgoviste
- au participat: 30 de copii cu Sindrom Down, 25 de studenti, 10 cadre didactie, profesori ai
scolilor Speciale din Târgoviște, părinți
- eveniment organizat de Special Olympics Romania în proiectul ”Dezvoltarea de abilități
motorii la persoane cu Sindrom Down – etapă esențială spre o viață independentă”, proiect
finantat prin granturile SEE 2009-2014, in care Universitateaeste partener.
Profesor coordonator conf. univ. dr. Bianca Chera-Ferrario

9.CROSUL CUPA CETĂȚII
-05 mai 2015
- parcul Chindia, Târgoviște
- au participat: 200 de sportivi, (studenți, școlari), 15 cadre didactice universitare,15 cadre
didactice din sistemul preuniversitar, părinți
- sponsor principal: Primăria Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște, Comitetul
Olimpic Român
Sportivii participanți, studenți și elevi, au participat cu mare entuziasm la acest cros
pentru a demonstra că sunt susținătorii unui stil de viață activ, în care să existe activitățile
sportive.
Prin implicarea studenților Departamentului Educație Fizică și Sport, am promovat și am
demonstrat că se pot realiza activități sportive la orice nivel de pregătire.

