
CONDIŢIILE  

de desfăşurare a competiţiilor la Tehnica Turismului Pedestru 

 

Data desfăşurării: 23.09.2017 

Locul desfăşurării: s. Trebujeni, r. Orhei 

Demonstrarea traseului: 9.30 

Startul primelor echipe:  10.00 

Componenţa echipei: 6 participanţi (nu mai puţin de 2 fete) 

 

Condiții generale 

1. Echipa este obligată să vină la start cu 15 minute înainte de start pentru verificarea și 

inventarierea echipamentului, 

2. Aigurarea la etape se organizează cu ajutorul dispozitivelor de asigurare speciale („optul”,”gri-

gri”, ş.a. ). 

3. Participanţii, care îndeplinesc asigurarea trebuie să fie în mănuşi. 

4. Coborârea se efectuiază în mănuşi. 

5. Târârea funiei între etape – se interzice. Penalizare 10 puncte. 

 

Blocul A:  - trec toate echipele 

Toate etapele sunt montate de arbitri 

Etape: 

1. Urcare 

2. Travers 

3. Coborâre 

4. Corzi paralele  

5. Trecerea suspendată în sus cu automontarea asigurării de echipă.  

6. Schiurile 

7. Pendulul 

 

Blocul B – trec 60% din echipele, care au trecut blocul A, cu cele mai bune rezultate 

Echipament maxim admisibil: 6 hamuri, 6 căști, 6 repșnururi, 3 dispozitive de asigurare, 3 

inele, 2 bloc-rolice, 3 funii, 12 carabine, inclusiv carabinele pentru funii, 6 perechi de mănuși  

Lungimea maximă a etapelor 35 m 

1. Urcare - automontare   

Echiparea etapei tehnice: bucle locale pentru autoasigurare, bucle pentru organizarea asigurării 

de echipă la sfârşitul etapei, linia de limită, buclă pentru organizarea asigurării de echipă la 

începutul etapei, 3 bucle intermediare. 

Primul participant trece etapa prin căţărare cu asigurarea de jos a echipei.  

 

2. Travers - automontare   

Echiparea etapei tehnice: 3 (trei) puncte intermediare ale arbitrilor (marcate fără bucle), linia de 

limită. 



Toţi participanţii traversează cu asigurarea de echipă.  

 

3. Coborârea - automontare  

Echiparea etapei tehnice: bucle locale pentru autoasigurare, linia de limită, punctul (bucla 

arbitrilor) pentru fixarea capătului frânghiei de coborâre la sfârşitul etapei. 

 

4. Trecerea suspendată cu automontare  

Echiparea etapei tehnice: 1 balustradă este instalata de arbitri 

Primul participant trece pe balustrada, instalată de arbitri, cu asigurare de echipă. Echipa 

montează balustrade a doua şi trece peste râu cu asigurare de echipă.  

 

5. Corzi paralele - automontare   

Echiparea etapei tehnice: balustrada de sus instalată de arbitri 

Primul participant trece cu asigurarea de echipă prin vad. Echipa montează balustrada şi trece cu 

asigurare de echipă.  

 

DETERMINAREA REZULTATELOR 

1. Învingătoare este declarată echipa care obține cel mai bun timp.  

2. În cazul în care timpul este egal la mai multe echipe, prioritate va avea echipa care va avea 

cele mai puține puncte de penalizare.  

 

 


