
„COORDONAT” 

 

Pretura sectorului Botanica, Chișinău 

 

Pretor _________________/I. Diacon/ 

 

 

“APROBAT” 

Preşedintele Asociației Obștești  

Clubul Sportiv  „GALATA” 

 

___________________ /A. Golovei/ 

 

 

 

REGULAMENTUL 

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

COMPETIȚILOR MIXTE LA TURISM SPORTIV ȘI ORIENTARE SPORTIVĂ „3D-LABIRINT” 
 

1. SCOP ȘI OBIECTIVE:  

- Promovarea modului sănătos de viață; 

- Propagarea şi popularizarea orientării sportive și a turismului sportiv în Republica Moldova; 

- Perfecționarea măiestriei sportive a tinerilor; 

- Stabilirea relațiilor amicale și schimbul de experiență în rândurile sportive. 

 

2. PERIOADA ȘI LOCUL DESFĂŞURĂRII:  

Competițiile mixte la turism sportiv și orientare sportivă se vor desfășura pe data de 17 februarie 2019 în 

gimnaziul „Galata”, mun. Chișinău 

 

3. ORGANIZATORI:   

Competițiile mixte la turism sportiv și orientare sportivă sunt organizate de Asociația Obștească Clubul Sportiv 

„GALATA”, pretura sectorului Botanica, gimnaziul „Galata” în parteneriat cu Asociația Obștească Federația de 

Orientare Sportivă din RM și Asociația Obștească Federația de Turism Sportiv din RM. 

Organizarea și desfăşurarea nemijlocită a competițiilor mixte la turism sportiv și orientare sportivă va fi asigurată 

de Colegiul Superior de Arbitri, aprobat de organizatori în ordinea stabilită: 

Arbitru principal: Golovei Andrei; 

Șef Serviciu Secretariat: Baculina Tatiana; 

Arbitru-șef-trasator:  Untilă Victor 

 

4. PARTICIPANŢII: 

La competițiile mixte la turism sportiv și orientare sportivă se admit sportivi din cluburi şi colective sportive, 

instituții de învățământ/extrașcolare, școli sportive, stații turistice. 

Competițiile se vor desfășura în 2 categorii de vârstă:  

- juniori (anii 2002 și mai mici) 

- seniori (anul 2001 și mai mari) 

 

5. PROGRAMUL ȘI CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE:  
10:00 – 11:00 – Lucrul comisiei de validare 

11:00 -165.00 – Desfășurarea competițiilor 

16:00 – 16:30 – Închiderea oficială a competițiilor, premierea învingătorilor 

Etape posibile în cadrul labirintului: urcare, coborâre, funii paralele sub unghi, funia suspendată, travers, bârnă 

 

6. DETERMINAREA REZULTATELOR: Sportivii clasați pe primele trei poziții se vor determina după cel 

mai bun timp în fiecare categorie de participare. 

 

7. PREMIEREA: Sportivii clasați pe primele trei poziții vor fi premiați cu diplome și medalii de gradul respectiv. 

 



8. CHELTUIELI: Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea competiţiilor vor fi acoperite de organizatori. 

Cheltuielile legate de participarea sportivilor la competiţii vor fi acoperite de organizaţiile care deleghează 

echipele şi individualii.  

Taxa de participare: 

Juniori – 15 lei 

Seniori – 35 lei 

 

9. CONDIȚII DE ADMITERE: 

Participanții vor dispune de echipamentul necesar minim pentru participare la competiții: 

- juniori: hamuri, mănuși, inel, 3 carabine, cordelină (репшнур) 

- seniori: hamuri, mănuși, inel, 3 carabine, cordelină (репшнур), jumar, dispozitiv de asigurare specială pentru 

coborâre verticală. 

 

10. DOCUMENTE:  

Cererile preliminare de înscriere la competiţii, cu indicarea numelui, prenumelui, anului de naştere se vor prezenta 

organizatorilor cel târziu pe data de 14 februarie 2019, ora.18.00. Cererile se vor trimite la adresa de e-

mail:  galata.club@gmail.com. 

Cererile nominale finale, adeverite cu semnătura şi ştampila conducătorului organizaţiei, precum şi cu semnătura 

şi ştampila unităţii medicale teritoriale, împreună cu paşapoartele (certificatele de naştere) se prezintă la comisia 

de validare la faţa locului. 

 

11. Responsabilitatea pentru viaţa şi sănătatea sportivilor este pe seama antrenorilor şi oficialilor delegaţiilor. 

Responsabili pentru viaţa şi sănătatea antrenorilor şi oficialilor sunt însuşi antrenorii şi oficialii. 

 

Prezentul REGULAMENT este invitaţie OFICIALĂ 

 

Telefoane de contact: Golovei Andrei 060846639 


