
CONDIȚIILE 

organizării și desfășurării competițiilor la turism montan 

„CUPA ARTICO” 

 

Perioada desfășurării: 21 – 23 mai, 2021. 

Locul desfășurării: s. Butuceni, raionul Orhei. 

Categorii de vârstă: 

 I categoria – a.n. 2002 și mai mari (clasament pe echipe); 

 II categoria – a.n. 2003-2005 (clasament pe echipe); 

 III categoria – a.n. 2006-2008 (clasament individual); 

 IV categoria – a.n. 2009 și mai mici (clasament individual). 

Componența ehipei pentru I și a II-a categorii de vârstă: 4 sportivi (nu 

mai puțin de 1 fată). 

Clasament individual în a III-a și a IV-a categorii de vârstă să desfășoară 

pentru fete și băieți. 

 

Cazarea în condițiile de câmp. Este strict interzis focul deschis. Pentru 

pregătirea mâncării se recomandă aragaz ori organizarea rugului închis cu 

ajutorul pietrelor. 

 

Distanța pentru participanți din a III-a și a IV-a categorii de vârstă. 

Pentru trecerea distanții participantul are 3 (trei) marșruturi de urcare (M1, 

M2, M3), escaladarea curată, și 3 (trei) coborâri pe acestea marșruturi (des. 1).  

Participanții parcurg distanța la timp de la start (PA1) până la finiș (PA5). 

Puncte de penalizare (1 punct de penalizare - +10 sec.) se acordă conform 

tabelului de penalizări (anexa 1). Rezultatul final al participantului este suma 

timpului parcurgerii distanței  și a punctelor de penalizare acumulate. 
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La fiecare marșrut este prevăzut: 

 Asigurarea de sus al arbitrului; 

 Punctul de asigurare (PA) de jos– balustrada arbitrilor; 

 Punctul de asigurare (PA) de sus– balustrada arbitrilor, 1 carabina de 

arbitru; 

 

Participanții din a IV-a categoria de vârstă execută coborâri pe funiile 

arbitrilor. 

Participanții din a III-a categoria de vârstă execută coborâri cu 

automontare. 

 

Distanța pentru participanți din I și a II-a categorii de vârstă. 

Distanța prevede pentru toți participanții a echipei trecerea: 2 (două) 

marșrute de urcare (М1, М2), escalada curată, și 2 (două) coborâri (des. 2).  

Echipa parcurge distanța la timp de la start (PA1-PA3) până la finiș (PA1-

PA3). Puncte de penalizare (1 punct de penalizare - +10 sec.) se acordă conform 

tabelului de penalizări (anexa 1). Rezultatul final al echipei este suma timpului 

parcurgerii distanței  și a punctelor de penalizare acumulate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asigurarea distanței: 

 2 asigurări de arbitrii de sus pentru М1 и М2; 

 PA1, PA3 – balustrada de arbitrii, bucle pentru organizarea 

asigurării de echipă; 

 Pentru urcarea primelor participanți pe M1 și M2 câte 3 puncte 

intermediare de asigurare (PIA); 

 PA2 – balustrada de arbitrii, 4-6 carabine de arbitrii închise, pentru 

organizarea asigurării de echipă și coborârii. 
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Asigurarea de arbitru de sus pentru primii participanți a echipei, care se 

escaladez cu asigurarea de echipă de jos. Următoarele escaladări, coborâri a 

participanților echipei strict cu asigurarea de sus a echipei. 

Echipele depun oferte tactice către CPA cu 10 minute înainte de start a 

primei echipe din I, a II-a categoria de vârstă. 

 

P.S. CPA își rezervă dreptul de a modifica condiții a competiției. 

Anexa 1 

Nr. Încălcări și erorii Penalizare 

I. Încălcarea tehnicii 

А. Asigurarea 

1 Pierderea asigurării (de echipă ori de arbitru) Discalificare 

2 Încetarea asigurării (de echipă/de arbitru)/autoasigurării 5 puncte 

3 Asigurare greșită /autoasigurarea greșită 3 puncte 

4 Nu trecerea punctului intermediar de asigurare 5 puncte 

5 Nu trecerea a 2 puncte intermediare de asigurare la rând Discalificare 

B. Tehnica mișcării 

1 Rupere/atârnare a participantului 10 puncte 

2 Nerespectarea cerințelor arbitrului (tehnica securității vieții) Discalificare 

3 Pierderea echipamentului pe distanță:  

  Casca de protecția Discalificare 

  Funia cu diam. 10-12mm 10 puncte 

  Alt inventar 1 punct 

4 Folosirea sprijinului după linia de restricție Снятие 

5 Folosirea asigurării de arbitru ca sprijin 10 puncte 

6 Coborârea incorectă 2 puncte 

7 Carabina nu este blocată 1 punct 

 

C. Acțiuni tactice 

1 Trecerea la escaladarea combinată 5 puncte 

2 Schimbarea acțiunilor tactice de trecerea 10 puncte 

3 Etapa nu este trecută de un participant 10 puncte 

4 Penalizarea pentru oferta tactică întârziată 50 puncte 
 


