
CENTRU REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET «ARTICO» 

 

RERULAMENTUL 

desfășurării competițiilor republicane la tehnica turismului pedestru  

„CUPA SALICOV”  

 

 

11.09.2015: 

 Pînă la 17.00 – sosirea echipelor; 

 17.00-19.00 – Comisia de mandatare, validarea echipamentului de echipă; 

 19.00-19.30 – Adunarea cu reprezentanții, tragerea la sorț; 

 19.30-20.30 – Seminar cu Colegiul de Arbitri. Fiecare echipă propune cite 1 arbitru!!! 

12.09.2015: 

 8.30-9.00 – Inaugurarea competițiilor republicane „Cupa Salicov” la „Tehnica 

turismului pedestru”; 

 9.00-9.15 – demonstrarea traseelor; 

 9.30 – Startul primei echipe din grupa mare (competiții de calificare); 

 12.00 – Startul primului participant din grupa mică (competiții de calificare la 

individual); 

 14.00 – Startul primei echipe din grupa mare (finalul). 

13.09.2015: 

 9.00 – Startul primului participant din grupa mică (etapa finală la individual); 

 13.00 -13.30 – închiderea solemnă a competițiilor republicane „Cupa Salicov” la 

„Tehnica turismului pedestru”; 

 De la 14.00 – plecarea echipelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CENTRU REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET «ARTICO» 

 

Condițiile 

 

desfășurării competițiilor republicane „Cupa Salicov” la „Tehnica turismului pedestru” 

 

 

Prima categorie de vîrstă  (anul nașterii 1998 și mai mici) 

 

Competiții la individual.  

Etapa de calificare individuală în final (băieți, fete). 

Startul pe 12.09.2015, la 12.00. Se va starta peste fiecare 3 min. Primele startează fetele apoi 

băieții.  

Participanții se vor competiționa la „Fișa cu obstacole” la timp, conform regulilor competiționale. 

„Fișa cu obstacole” va fi montată de către arbitri. 1 punc de penalizare = +10 sec. la timpul realizării 

sarcinii de către participant. 

În final (13.09.2015) sunt admiși partucipanții ce se vor clasa pe locul 1 – 10, unde vor starta 

astfel: cel clasat pe locul 10 – primul, pe locul 9 – al 2, pe locul 8 – al 3, etc.  

Startul: 09.00 – fetele, 10.00 – băieții.  

Etapele tehnice posibile:  

 urcarea; 

 coborîrea; 

 traversul; 

 corzi paralele; 

 coarda suspendată (orizontală); 

 bîrna. 

Rezultatele de la etapa de calificare și finală se va suma, aflîndu-se rezultatul final al 

participantului (la primii 10 clasați).  În cazul cînd mai multe rezultate vor fi egale, mai sus în 

clasament va fi plasat participantul care va avea: 

 mai puține puncte de penalizare, 

 un loc mai avansat în etapa finală,  

 startul mai devreme. 

 

A doua categorie de vîrstă  (anul nașterii 1997 și mai mari) 

 

 

Competiții de echipă. Etapa de calificare în final a echipelor 

Startul primei echipe pe 12.09.2015, la 9.00.  

Echipele se vor competiționa la „Fișa cu obstacole”, la timp, conform regulilor competiționale. 

„Fișa cu obstacole” va fi montată de către arbitri.  

1 punc de penalizare = +10 sec. la timpul realizării sarcinii de către echipă. 

În final sunt admise echipele ce se vor clasa pe locul 1 – 6.  

 

Etapele tehnice posibile:  

 urcarea; 

 coborîrea; 

 traversul; 

 corzi paralele; 

 coarda suspendată (orizontal); 

 bîrna. 

 

Etapa finală 
Startul primei echipe pe 12.09.2015, la 14.00.  

În final echipele vor starta astfel: clasata pe locul 6 – prima, pe locul 5 – a 2, pe locul 4 – a 3, etc. 

Echipele startează după fiecare 30 min. 

Competiția finală va fi constituită din 4 etape: 

Etapa № 1 – individuală.  



Participantul va realiza individual etapele tehnice, care vor fi determinate prin tragere la sorți.  

 

Etapele tehnice posibile:  

 urcare, coborîre (etapele sunt montate de către arbitri); 

 «Context» (urcarea cu dispozitive speciale pe coarda arbitrului); 

 Travers cu unghi diferit față de pantă (în sus – orizontal – în jos) (etapa este montată de către 

arbitri); 

 Corzi paralele (etapa este montată de către arbitri); 

 Urcare, coborîre (Diulifer) (la urcare coarda este montată de către arbitri, la coborîre  - 

automontare); 

 Urcare, coborîre cu reconexsiune la a doua coardă (etapele sunt montate de către arbitri). 

Etapa № 2 – în dublu (mixt).  
Dublul se formează la sosirea participanților, după prima etapă, în zona de „START-FINIȘ”. 

Participanții vor realiza în dublu etapele tehnice, care vor fi determinate prin tragere la sorți.  

 

Etapele tehnice posibile:  

 Urcare, тravers, coborîre (automontare), aprinderea focului; 

 Corzi paralele cu unghi diferit (în sus – în jos) (organizarea asigurării de echipă),  legarea 

nodurilor de copac cu propriile corzi (optele, școndru, școndru cu carabinieră, de cabestan, 

coada vacii, școndru cu autofixare); 

 Urcare pe corzi paralele înclinate în sus, coborîre (Diulifer) (organizarea asigurării de echipă, 

automontarea corzii de coborîre),  legarea „gogoașei” (covorașul arbitrului). 

Etapa № 3 – în 3.  
Echipele de 3 membri se formează la sosirea participanților după a doua etapă în zona de „START-

FINIȘ”. Echipele vor realiza etapele tehnice, care vor fi determinate prin tragere la sorți.  

 

Etapele tehnice posibile:  

 Travers cu unghi diferit față de pantă (în sus – orizontal – în jos) (automontare); 

 Urcare (automontare), coborîre pe coada suspendată cu înclinație în jos (organizarea 

asigurării de echipă, a corzii de însoțire). 

Etapa № 4 – toată echipa.  
Echipa se formează la sosirea participanților după a treia etapă în zona de „START-FINIȘ”. Echipa 

va realiza următoarele etapele tehnice: 

 Urcarea; 

 Corzi paralele; 

 Trecerea suspendata; 

 Coborîrea. 

Echipa montează toate etapele. Toate prizele pentru montări și organizarea asigurărilor de bază și 

intermediare vor fi marcate de către arbitrii. 

Lungimea etapelor tehnice – nu mai mult de 30m. 

La etapa finală echipa vine în zona de „START-FINIȘ” cu tot inventarul necesar pentru competiție. 

La primele 3 etape echipa poate să lese echipamentul în această zonă. 

Zona de „START-FINIȘ” va fi un cerc cu D=15-20m. și va avea funcția și de „cerc de penalizare”. 

La plecarea echipei pentru realizarea etapei a 4-a își ea tot echipamentul!  

După realizarea etapelor tehnice, în cazul în care participanții vor avea puncte de penalizare, aceștea 

vor alerga atîte cercuri de penalizare – cîte puncte au fost anunțate de către arbitru de etapă și numai după 

aceea vor avea dreptul să intre în zona de „START-FINIȘ” pentru a prelungi competiția sau a finișa.  

Numai în zona de „START-FINIȘ”poate fi făcut schimbul de inventar.  

Pe traseul tehnic vor fi următorele timpuri: 

-  Timpul de control intermediar (T.c.i.) este de 45 min. – timp în care echipa trebuie să realizeze 

primele 3 etape; 

- timpul normativ de control (T.n.c.) este de 75 min. – timp în care echipa trebuie să finișeze 

competiția; 

În cazul în care echipa nu se încadrează în timpul de control intermediar (T.c.i.) de 45 min. –echipa 

finișează după etapa a treia. 

 În cazul în care echipa nu se încadrează în timpul normativ de control (T.n.c.) de 75 min.  –echipa 

finișează după timpul general (T.g.) de 90min, însă fiecare minută = 1 punct de penalizare. 



Învingătoare este declarată echipa care obține cel mai bun timp. În cazul în care timpul este egal la 

mai multe echipe, prioritate va avea echipa care va avea cele mai puține puncte de penalizare.  Dacă și 

acest indice va fi egal – echipa care a startat mai înainte va avea prioritate. 


