
Anexa 1 

REGULILE ȘI CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE  

ALE CAMPIONATULUI DE IARNĂ A RM LA TEHNICA TURISMULUI PEDESTRU 
 

Locul desfășurării: gimnaziul „Galata”, mun. Chișinău 

Perioada desfășurării: 29 ianuarie 2023 
 

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 (casca obligatorie). 

1.2 Participantul poate înainta pe traseu doar o singură dată. 

1.3 Coborârea, asigurarea si însoţirea se execută cu mănuşi. 

1.4 Asigurarea pe etape se realizează cu ajutorul dispozitivelor de asigurare certificat. 

1.5 Colegiul Central de Arbitri are dreptul să introducă modificări nesemnificative în Condiţiile 

desfăşurării competiţiilor.  

1.6 Timpul de control se stabilește după participarea a primlor 3 sportivi. 
 

2. Condiţii pentru categoria de vârstă М12, W12 

2.1 În categoria de vârstă M12, W12 competiţiile se desfăşoară individual şi în echipă. 

2.2 Traseul este montat de colegiul de arbitri. 

2.3 Autoasigurarea pe traseu este obligatorie (în afară de începutul etapei urcare, sfârșitul etapei coborâre și 

mușuroaie). 

2.4 Etapele posibile: urcare, balustradă (travers), coborâre, bârna, mușuroaie, corzi paralele, balustradă 

suspendată. 

2.5 Câştigă sportivul cu cel mai bun rezultat.  

2.6 Dacă 2 sau mai mulți sportivi au același rezultat, prioritate are sportivul cu mai puţine penalizări. 
 

3 Condiţii pentru categoria de vârstă MW16 

3.1 În categoria de vârstă MM16, МW16, WW16 competiţiile se desfăşoară în perechi și pe echipă. 

3.2 Fiecare pereche trebuie să fie echipată cu cel puţin o coardă de bază (minimum 20 m) și dispozitive de 

asigurare. 

3.3 Etapele posibile: urcare, montată de arbitri; bârna, montată de arbitri; balustrada suspendată în jos (sub 

unghi mic), montată de arbitri; traversarea mușuroaielor cu ajutorul a 2 joarde; urcare, montată de arbitri; 

balustradă (travers), montată de arbitri; coborâre, montată de arbitri. 

3.4 Pe parcursul întregului traseu este obligatorie asigurarea de echipă. 

3.5 Câştigă perechea cu cel mai bun rezultat.  

3.6 Dacă 2 sau mai multe perechi au același rezultat, prioritate are perechea cu mai puţine penalizări. 
 

3 Condiţii pentru categoria de vârstă МW-21 

4.1 În categoria de vârstă MM21, МW21, WW21 competiţiile se desfăşoară în perechi și pe echipă. 

4.2 Fiecare pereche trebuie să fie echipată cu cel puţin o coardă de bază (minimum 25 m) și dispozitive de 

asigurare. 

4.3 Etapele posibile: urcare, montată de arbitri; bârnă, montată de arbitri¸ balustrada suspendată în jos (sub 

unghi mic), montată de arbitri; transportarea și ridicarea în sus vertical a accidentatului cu ajutorul gogoașei; 

urcare, montată de arbitri; balustradă (travers), balustrada suspendată în sus (sub unghi mic), balustrada 

suspendată, montată de arbitri; coborâre cu automontare; traversarea mușuroaielor cu ajutorul a 1 joarde. 

4.4 Pe parcursul întregului traseu este obligatorie asigurarea de echipă. 

4.5  Câştigă perechea cu cel mai bun rezultat.  

4.6 Dacă 2 sau mai multe perechi au același rezultat, prioritate are perechea cu mai puţine penalizări. 

 
 

 


