Anexa 3
REGULILE ȘI CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE
ALE CAMPIONATULUI DE IARNĂ A RM LA TEHNICA TURISMULUI PEDESTRU
Locul desfășurării: gimnaziul „Galata”, mun. Chișinău
Perioada desfășurării: 03 - 06 martie 2017
1. Condiții generale
1.1 Toţi participanţii trebuie să fie echipați cu echipamentul necesar pentru înaintarea pe traseu. Este
obligatoriu de a avea capul, coatele şi genunchii acoperite.
1.2 Participantul (participanta) poate înainta pe traseu doar o singură dată.
1.3 Coborârea, asigurarea si însoţirea se execută cu mănuşi.
1.4 Însoţirea se organizează prin carabinieră, respectând unghiul corect (nu mai mult de 90˚)
1.5 Asigurarea pe etape se realizează cu ajutorul dispozitivelor de fixare („optele”, „Gri-Gri” etc.)
1.6 Târârea corzilor între etape este interzisă. Penalizare – 10 puncte.
1.7 Colegiul Central de Arbitri are dreptul să introducă modificări nesemnificative în Condiţiile
desfăşurării competiţiilor.
2. Condiţii pentru categoria de vîrstă МW-12
2.1 În categoria de vîrstă MW-12 competiţiile se desfăşoară individual şi în echipă.
2.2 Traseul (de tip circular) este montat de colegiul de arbitri
2.3 Timpul de control (TC) - 10 min. În acest răstimp, participantul trebuie să treacă cât mai multe etape
tehnice. Se admite repetarea etapelor pe cerc.
2.4 La începutul și sfârșitul etapei autoasigurarea în bucla de asigurare este obligatorie (în afară de începutul
etapei urcare, sfârșitul etapei coborâre și mușuroaie).
2.5 Startul este dat simultan pentru 4 participanţi, aflaţi la aceeaşi distanţă unul de altul pe traseu.
2.6 Dacă un participant a fost ajuns de alt participant (penalizare – 2 pe etapă), acesta termină înaintarea pe
traseu. Se notează rezultatele, demonstrate de participant până la scoaterea din competiție.
2.7 Etapele posibile şi evaluarea lor:
 urcare – 20 puncte;
 Balustradă (travers) – 20 puncte;
 Coborâre – 20 puncte;
 Balustradă (travers) – 20 puncte;
 Bârna – 20 puncte;
 Mușuroaie cu automontare (2 „mușuroaie”) - 20 puncte;
 Urcare – 20 puncte;
 Corzi paralele – 20 puncte;
 Balustrada suspendată - 30 puncte.
2.8 Etapa se consideră traversată, dacă participantul a înaintat la următoarea etapă şi a eliberat etapa dată sau
participantul a organizat autoasigurarea (în bucla pentru autoasigurare, instalată de arbitri) la sfârşitul etapei şi
a eliberat etapa dată.
2.9 Dacă timpul (10 min.) a expirat, iar participantul se află pe etapă, etapa respectivă nu este luată în
considerare (nu ia puncte, dar nici nu este penalizat).
2.10 Câştigă sportivul ce a acumulat cel mai mare număr de puncte.
2.11 Dacă 2 sau mai mulți sportivi au acumulat acelaşi număr de puncte, prioritate are sportivul cu mai puţine
penalizări. Dacă şi aceşti indicatori sînt egali, prioritate va avea sportivul, care are cel mai bun rezultat după
timp.
3. Condiţii pentru categoria de vârstă МW-16
3.1 În categoria de vârstă MW-16 competiţiile se desfăşoară în perechi (masculine, femenine, mixte) și pe
echipă.
3.2 Fiecare pereche trebuie să fie echipată cu cel puţin o coardă de bază (minimum 20 m).
3.3 Timpul de control – 25 min.
3.4 Dacă perechea nu a respectat TC, ea finalizează în condiţii speciale: netraversarea etapei de participant se
penalizează cu 10 puncte, pierderea corzii de bază – 10 puncte.

3.5 Etapele, modalitatea de înaintare şi evaluarea lor:
Nr
Etapе
Puncte
1. Traversarea mușuroaielor cu ajutorul prăjinelor (2)
20
2. Urcare, instalată de arbitri
30
3. Bârna, înaintare pe balustrada instalată de arbitri, cu însoțire de echipă
20
4. Corzi paralele, instalate de arbitri, înaintare cu asigurare de echipă
40
5. Înaintare pe balustradă (travers), instalată de arbitri, cu asigurarea de echipă
30
6. Balustrada suspendată în sus (sub unghi mic), instalată de arbitri. Participanții înaintează cu
40
asigurarea de echipă
7. Coborâre pe balustradă «Diulifer» cu asigurare de echipă și asigurare de arbitru
40
3.6 La etapele balustrada suspendată sub unghi și coborâre pe balustradă «Diulifer» sportivul este obligat săși pună asigurarea de arbitru.
3.7 Pentru economisirea timpului perechea acumulează puncte suplimentare (1 min. - +2 puncte).
3.8 Căştigă perechea, ce a acumulat cel mai mare număr de puncte.
3.9 Dacă 2 sau mai multe perechi au acumulat acelaşi număr de puncte, prioritate are perechea cu mai puţine
penalizări. Dacă şi aceşti indicatori sînt egali, prioritate va avea perechea, care are cel mai bun rezultat după
timp.
4. Condiţii pentru categoria de vârstă МW-21
4.1 În categoria de vârstă MW-21 competiţiile se desfăşoară în grupe a câte 3 persoane (minimum 1 fată) şi în
echipă.
4.2 La etapele coborâre/urcare verticală, balustrada suspendată sub unhgi, bârna mobilă sportivul este obligat
să-și pună asigurarea de arbitru.
4.3 Timpul de control – se va stabili după timpul mediu, arătat de primii 3 tripleți, dar nu mai mult de 1 oră 20
min.
4.4 Dacă tripleții nu au respectat TC, ei finalizează în condiţii speciale: netraversarea etapei de participant se
penalizează cu 10 puncte, pierderea corzii de bază – 10 puncte.
4.5 Etapele, modalitatea de înaintare şi evaluarea lor:
Nr
Etapе
Puncte
1.
Urcare, instalată de arbitri
30
2.
Bârna, înaintare pe balustrada instalată de arbitri, cu însoțire de echipă
20
3.
Corzi paralele, instalate de arbitri, înaintare cu asigurare de echipă
40
4.
Înaintare pe balustradă (travers), instalată de arbitri, cu asigurarea de echipă
30
4. *
Transportarea accidentatului (fractura unei mâini)
50
5.
Balustrada suspendată în sus (sub unghi mic), instalată de arbitri. Participanții înaintează cu
40
asigurarea de echipă și asigurare de arbitru
6.
Balustradă suspendată, instalată de arbitri, cu asigurare de echipă
60
6.*
Ridicarea greutății (15 kg) de la sol și transportarea ei în punctul X (fără a atinge podeaua).
100
Fiecare atingere – penalizare:
greutate - 10 puncte
sportiv – 30 puncte
7.
Bârna mobilă, înaintare pe balustrada instalată de arbitri, cu asigurare de echipă și asigurare
40
de arbitru
8.
Balustradă suspendată, instalată de arbitri cu asigurare de echipă
60
9.
Coborâre pe balustradă «Diulifer» automontare, asigurare de echipă și asigurare de arbitru
50
Notă * Sarcinile nu sunt obligatorii, dar în clasamentul general prioritate au tripleții, care au realizat toate sarcinile de la
etape și au respectat TC.

4. 7 Pentru economisirea timpului tripleții acumulează puncte suplimentare (1 min. - +2 puncte).
4.8 Câştigă tripleții ce au acumulat cel mai mare număr de puncte.
4.9 Dacă 2 sau mai mulți tripleți au acumulat acelaşi număr de puncte, prioritate are tripletull cu mai puţine
penalizări. Dacă şi aceşti indicatori sunt egali, prioritate va avea tripletul, care are cel mai bun rezultat după
timp.

