
 
 

„COORDONAT” 

 

Pretura sectorului Botanica, Chișinău 

 

Pretor _________________/I. Diacon/ 

 

 

“APROBAT” 

Preşedintele Asociației Obștești  

Clubul Sportiv  „GALATA” 

 

___________________ /A. Golovei/ 

 

 

REGULAMENTUL 

cu privire la organizarea și desfășurarea  

competițiilor deschise la ruta turistică de control „BOTANICA – BAȘTINA MEA”, ediția 2019 

dedicată „Zilei sportivului” 
 

1. Scop şi obiective: 

 Promovarea modului sănătos de viață; 

 Popularizarea turismului pedestru în RM; 

 Perfecționarea măiestriei sportiv-turistice; 

 Stabilirea relațiilor amicale și schimbul de experiență în rândurile sportivilor. 
 

2. Perioada şi locul desfăşurării: 

Competițiile Deschise la ruta turistică de control se vor desfăşura în perioada 24-25 mai 2019, în zona 

cartierului Galata (Aeroport), Chișinău. 
 

3. Organizatori: 

Competițiile Deschise la ruta turistică de control este organizată de clubul sportiv GALATA, pretura 

sectorului Botanica în parteneriat cu gimnaziul „Galata”, Chișinău și AO Federația de Turism Sportiv din 

RM. 

Desfăşurarea nemijlocită a competiţiilor va fi efectuată  de Colegiul Central de Arbitri (CCA), aprobat de 

către organizatori. 
 

4. Participanţi: 

La Competițiile Deschise la ruta turistică de control se admit delegaţii ai instituţiilor de învăţământ și 

extrașcolare, şcoli sportive, staţii turistice, cluburi sportive, sportivi neafiliați pe următoarele categorii: 

- Categoria A (2007 -2004) 

- Categoria B (2003 și mai mari) 

- Categoria C (clasele 4-6, gimnaziul „Galata”) 

- Categoria D (clasele 7-9, gimnaziul „Galata”) 
 

5. Condiții de participare: 

Se admite participarea sportivilor cu avizul medical corespunzător care va fi prezentat comisiei de validare 

în ziua sosirii. 
 

6. Componenţa delegaţiei: 

1 conducător, 1 antrenor, 2 arbitri, 4 sportivi (nu mai puțin de 1 fată) + 2 sportivi de rezervă. 
 

7. Programul şi condiţiile de desfăşurare a campionatului: 

Etape posibile: Determinarea azimutului (vizei) spre obiect, mișcarea după azimut, legarea nodurilor 

turistice, determinarea semnelor topografice, determinarea plantelor medicinale, transportarea 

accidentatului, bîrna, urcare, coborîre, travers, funia suspendată, coarde paralele, mișcarea pe mușuroaie cu 

sau fără ajutorul prăjinilor. 

 

24.05.2019       14:00 – 18:00       Sosirea echipelor 

18:00 – 19:00    Validarea, tragerea la sorți 

25.05.2019        10:00 - 10:15 Inaugurarea competițiilor 



10:15 - 17:00       Desfășurarea competițiilor  

 17:00 - 17:30 Închiderea oficială a competițiilor, premierea învingătorilor 

17:30 – 18:30 Salubrizarea teritoriului 

18:30 – 19:00 Plecarea participanților 
 

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

 Participanţii trebuie să aibă capul, coatele și genunchii acoperiți. 

 Fiecare participant pe toată durata raliului va fi echipat cu echipament individual necesar pentru turism 

pedestru. 

 Se interzice utilizarea mănuşilor cu degetele descoperite la asigurare şi coborâre cu/pe coardă. 

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

conducătorii/antrenorii delegaţiilor/echipelor. 

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

poartă însăşi conducătorii. 
 

8. Aprecierea rezultatelor: 

Rezultatele se vor aprecia în conformitate cu Regulile şi Condiţiile de desfăşurare a Competițiilor Deschise 

la ruta turistică de control (Anexa 1). 
 

9. Premierea: 

Echipa clasată pe locul I va fi menționată cu cupă. 

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

10. Cheltuieli: 

Cheltuielile, ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Campionatului, vor fi suportate de organizatori. 

Taxa de participare: 

- Categoria A – 60 lei/echipă 

- Categoria B – 100 lei/echipă 

- Categoria C, D – 40 lei/echipă 
 

Cheltuielile pentru deplasarea și participarea echipelor vor fi suportate  de organizațiile care deleagă 

echipele, sponsori. 
 

11. Condiţii de admitere: 

Participanții vor dispune de echipament, necesar pentru participare la competiții: echipament individual 

necesar pentru participarea la competiții. 
 

12. Documente. 

- Preavizul de participare va fi expediat pîna la 22 mai 2019 pe adresa e-mail: galata.club@gmail.com  

(tel.: 079136542). 

- Cererea nominală va fi autentificată de instituţia medicală şi organizaţia, ce deleghează participanții la 

campionat, după ce urmează a fi remisă CCA la locul desfăşurării competiţiilor. 

 
 

Prezentul regulament este concomitent şi invitaţie de participare la competiţii. 
 

Telefoane de contact:  Golovei Andrei, arbitru principal - 060846639 

Golovei Lilia, secretar principal -  079136542, 060184746 

 


