CERERE DE ÎNSCRIERE
pentru proba de aptitudini, din cadrul examenului de admitere în clasa a IX-a, an
școlar 2022-2023
SESIUNEA MAI 2022
Subsemnatul/a.........................................................., domiciliat/ă în jud.........,
oraș..............................,părinte/tutore legal al elevului..............................................,
.....................................................................,înscris în clasa a VIII-a la Școala..........
....................................................................., prin prezenta, vă rog a aproba înscrierea
fiului/fiicei mele la examenul pentru susținerea probelor de aptitudini, din cadrul
examenului pentru admiterea în învățământul liceal de stat,în anul școlar 2022-2023.
Optez pentru susținerea probelor de aptitudini la disciplina sportivă : ( bifați
varianta pentru concurs )
o ATLETISM :
I. Probe pentru evaluarea calităților motrice : ( bifați varianta pentru concurs )
 Triatlon A : 60 m.p. cu start de sus; săritură în lungime cu elan; 800 m.p
 Triatlon B : 60 m.p. cu start de jos; săritură în lungime cu elan;
aruncarea mingii de oină la distanţă
II. Proba specifică, la alegere : ( bifați varianta pentru concurs )


100
m.p.
(sec)



200
m.p.
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400
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800
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(sec)



o HANDBAL
o VOLEI
o SCRIMĂ

Brașov, str. Zizinului nr. 144 ,cod 500407
Tel/ Fax +40-268-419863
lpsbrasov@yahoo.com

Săritura
în
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greutăţii
(m)

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE :

Candidații declarați ADMIS, vor participa OBLIGATORIU la toate orele de
pregătire sportivă practică din orarul școlii, la disciplina sportivă pentru care au
fost declarați ADMIS.
Candidații declarați ADMIS, vor fi legitimați la secția sportivă pentru care
au fost admiși în cadrul Liceului cu Program Sportiv, vor reprezenta liceul în toate
competițiile și olimpiadele programate precum și la toate activitățile școlare și
extrașcolare pentru care sunt solicitați.

Prin prezenta îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor
personale

(conform

prevederilor

Regulamentului

privind

protecția

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date) de către Liceul cu
Program Sportiv Brașov.

Data:............................................

Semnătură părinte/reprezentant legal..............................................................
Semnătură candidat.........................................................................................
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