REGULAMENTUL
Turneului de Jocuri Intelectuale pentru Elevi „Ca la carte”
Capitolul I Considerațiuni generale
Turneul este o competiție organizată de Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale cu suportul Ministerului Culturii al
RM, în cadrul programului de proiecte culturale desfășurate de organizații necomerciale.
Deciziile referitoare la organizarea Turneului se iau în ultima instanță de Consiliul Strategic al CMJI.
Competiția se desfășoară în format online, pe pagina de YouTube a CMJI.
La Turneu pot participa elevi din Republica Moldova, din clasele 8-12 care studiază într-o instituție de învățământ
preuniversitară (școală, liceu, colegiu).
Capitolul II Structura Turneului
În perioada martie - aprilie 2022 vor fi organizate 5 etape, conform următorului calendar:






17 martie 2022, de la 19:00
24 martie 2022, de la 19:00
31 martie 2022, de la 19:00
7 aprilie 2022, de la 19:00
14 aprilie 2022, de la 19:00

Fiecare etapă se va axa pe 2 discipline școlare. Fiecare etapă va fi compusă din 50 de întrebări (6 runde a câte 8
întrebări și o mini-rundă din 2 întrebări) și va avea o durată de circa 2 ore. La primele 6 runde echipele acumulează
câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. La runda 7 (din 2 întrebări) echipele primesc câte 1 punct pentru fiecare
răspuns corect, pierd 1 punct pentru fiecare răspuns greșit și au 0 puncte dacă nu răspund.
Participanții vor putea vedea și auzi întrebările pe canalul de YouTube al CMJI și vor răspunde prin intermediul
formularului google ce va fi pus la dispoziție. Echipele vor expedia răspunsuri după fiecare rundă de joc. Răspunsurile
vor fi verificate pe parcursul etapei, iar la finalul acesteia va fi anunțat clasamentul intermediar echipelor. După
verificarea suplimentară a rezultatelor și analiza contestațiilor, va fi anunțat clasamentul final al etapei în termen de
cel mult 48 de ore de la încheierea fiecărei etape.
Capitolul III Reprezentanții liceelor
Reprezentanți ai liceelor pot fi profesori, foști elevi, antrenori sau chiar elevi ai liceelor. Reprezentanții liceelor ajută
echipele în procesul de pregătire. Ei trebuie să explice participanților regulile jocului și să-i ajute în soluționarea
problemelor organizatorice.
Capitolul IV Participanții
În competiție se pot înscrie un număr nelimitat de echipe de la aceeași instituție de învățământ.
O echipă este compusă din maximum 6 jucători. Recomandăm un minimum de 4 jucători principali. Componența
echipei se poate schimba între etape.
Toți membrii echipei trebuie să fie elevi la instituția de învățământ pe care o reprezintă. În cazul depistării încălcării
acestui punct, echipa poate fi descalificată.
Capitolul V Clasamentul pe etapă
Clasamentul etapei se face în dependență de numărul de puncte acumulate (maximum 50 de puncte).
În caz de egalitate la primul criteriu, echipele vor fi departajate conform criteriilor:
a) Mai multe runde câștigate (O rundă câștigată este atunci când o echipă acumulează cele mai multe puncte la acea
rundă. Mai multe echipe pot câștiga aceeași rundă).
b) Formularul expediat mai rapid la Runda 6.
Cele mai bune echipe de la fiecare etapă vor primi premii. Premiile vor fi transmise la finele Turneului.
Capitolul VI Clasamentul general
În cadrul Turneului vom face și un clasament general. În clasamentul general, echipa va însuma punctele acumulate la
etape. Respectiv, sunt avantajate echipele care participă la toate etapele.
În caz de egalitate în clasamentul general, echipele vor fi departajate conform criteriilor:
a) Mai multe etape câștigate
b) Poziția în clasament la ultima etapă (5).

Echipa câștigătoare va primi cupa turneului. De asemenea, echipele din top vor beneficia de premii suplimentare și
diplome.
Capitolul VII Pachetele cu întrebări
Pachetele cu întrebări vor fi pregătite de un grup de redactori desemnați de Consiliul Strategic al Clubului. Autorii
întrebărilor nu trebuie să fie liceeni sau în vreun fel personal cointeresați de rezultatele competiției.
Capitolul VIII Contestațiile
Va fi instituită de către Consiliul Strategic al Clubului o Comisie de Contestații din 3 persoane. Componența acesteia
va fi anunțata înainte de începutul Turneului.
Contestațiile se vor depune de către echipe, la finele fiecărei etape prin intermediul formularului de feedback.
Contestațiile asupra întrebărilor/ acceptării răspunsurilor se vor depune în termen de cel mult 12 ore de la încheierea
fiecărei etape.
Comisia de Contestații se va expune asupra contestațiilor până la anunțarea rezultatelor finale.
Capitolul IX Publicarea rezultatelor
Rezultatele concursului vor fi publicate pe paginile Clubului, www.cmji.md și www.cuc.md, pe pagina de facebook a
CMJI, precum și în alte mijloace media.

