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Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării RM                         Federaţia de Turism Sportiv din RM 
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REGULAMENTUL 

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA  

                                    CAMPIONATULUI RM LA TURISM NAUTIC 
 

1. Scop şi obiective: 

 Stabilirea criteriilor pentru propagarea turismului sportiv nautic în Republica Moldova; 

 Creşterea nivelului de măiestrie sportiv-turistică a sportivilor; 

 Asigurarea unui sistem de selectare a celor mai performanți sportivi pentru formarea echipelor 
lotului national. 

 

2. Perioada şi locul desfăşurării: 
Campionatul se va desfăşura în perioada 22-25 august 2019, lâingă s.Talmaz, r. Ștefan-Voda (râul Turunciuc). 

 

3. Organizatori: 
     Desfăşurarea nemijlocită a competiţiei va fi efectuată  de Colegiul Central de Arbitri (CCA) în                

colaborare cu Federaţia de Turism Sportiv din RM. 
 

4. Participanţi: 

     La competiţii vor participa: 

     delegaţi ai instituţiilor de învăţământ/extraşcolare, şcoli sportive, staţii turistice. Se admit              

     toţi doritorii ce au pregătire turistică și nu mai mici de 14 ani. 

     Componenţa delegaţiei -11 oameni, inclusiv:  1 conducător, 1 antrenor, 6 sportivi (nu mai puţin                

     de 1 fată) + 2 sportivi de rezervă, 1 arbitru. 
         

5. Condiţii de participare: 

     La competiţii se admite participarea sportivilor cu avizul medical corespunzător, confirmarea prin 

semnătură că pot înota şi copia buletinului (paşaportului) care va fi prezentat comisiei de validare în 

ziua sosirii. 

     La competiţii pot participa 3 echipaje. Rezultatele: cele mai bune 2 echipaje. 

 

7. Programul şi condiţiile de desfăşurare a campionatului: 

 
22.08.2019      14:00 – 22:00       Sosirea echipelor 

   

 

23.08.2019              

              

              

               

             

24.08.2019       

8:00 – 9:00    Validarea, tragerea la sorţi 

11.00- 11.30 Desciderea oficială a competiţiei 

13:00 – 19:00          Inaugurarea competiţiei – caiac-2, 2 probe 

19.00 – 23.00          Concursul cântecului 

 

9:30 – 14:00        Tehnica turismului nautic – caiac -1, 2 probe 

14:00 – 14:30      Pauza de prânz 

15:30 – 18:00                                 Continuarea competiției 

14:45 - 19:00       Concursul „Miss – Turunciuc” 

 

25.08.019        9:00 – 11:00           Tehnica de salvare și securitate pe apă 

  

          

12:00 – 12:30 Pauza de masă 

14:00 – 16:00 Închiderea oficială a competiţiei, premierea învingătorilor 

 

 Fiecare organizaţie poate reprezenta la probele de concurs una sau mai multe echipe.  



 Participanţii trebuie să aibă  cască, încâlţăminte şi jiletă, caiac-2, caiac-1 . 

 

Responsabilitatea de viaţa şi securitatea participanţilor în timpul competiţiilor va fi asumată de către 

conducătorii/antrenorii delegaţiilor/echipelor şi Federatia de Turism Sportiv din RM. 

Responsabilitatea de viaţa şi securitatea conducătorilor (antrenorilor, reprezentanţilor) delegaţiilor o 

poartă însăşi conducătorii. 
 

8. Aprecierea rezultatelor: 

 

      Rezultatele pe echipâ- caiac 2 (echipajul băieţi + echipajul mixt) + caiac 1(1 băiat + 1 fată) +     

      securitatea pe apă. 

      Rezultatele se vor aprecia aparte, la fiecare categorie, în conformitate cu Regulile şi condiţiile             

      de desfăşurare a Campionatului RM la turism nautic. 
 

9. Premierea: 

 

      Echipele, clasate pe locul 1-3  vor fi menţionate cu Diplome de  gradul respectiv.   

      Participanţii, clasaţi pe locul 1-3, în fiecare categorie, vor fi menţionaţi cu Diplome şi medalii de       

      gradul respectiv.   
 

10. Cheltuieli: 

 

Cheltuielile, ce ţin de organizarea şi desfăşurarea competiţiilor, se realizează în comun cu Federaţia 

de Turism Sportiv  a RM şi a taxei de participare: taxa de participare pentru fiecare sportiv - 40 lei. 

 

Cheltuielile de participare la competiţii se vor realiza din contul Direcţiilor de Învăţământ, a 

organizaţiilor participante, sponsorilor etc. 

 

 
 

Prezentul regulament este concomitent şi invitaţie de participare la competiţie. 
 

Telefoane de contact:  Mogîldea Vladimir 079756981,022 27 68 28 


