
                    
                    Coordonat                                                                                          Aprobat           

Ministerul Tineretului şi Sportului al RM                        AO „Federaţia de Turism Sportiv  din RM”  

Ministru___________________/M.Babuc/                       Președinte________________/V. Goian/  

«_____»________________________2019                                                 « 27 » ianuarie  2019  

  

  

  

REGULAMENTUL  

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA   

EXTREME-RALLY 2019  
 

1. Scop şi obiective:  

• Stabilirea criteriilor pentru propagarea turismului sportiv în Republica Moldova;  

• Creşterea nivelului de măiestrie sportiv-turistică a participantii;  

• Asigurarea unui sistem de selectare a celor mai performanți sportivi pentru formarea echipelor lotului 

national.  
  

2. Perioada şi locul desfăşurării:  

Campionatul se va desfăşura în perioada 10-12 mai 2019, în zona c. Furceni, r. Orhei.  

Locul: 47.332771, 28.952573  

  

3. Organizatori:  

  Desfăşurarea nemijlocită a competiţiilor va fi efectuată  de Clubul „TopAlpine” în colaborare cu AO 

„Federatia de Turismul Sportiv din RM”.  
  

4. Participanţi:  

În cadrul competițiilor pot participa toate echipele naționale care reprezintă cluburi, organizații ș.a.  

Vîrsta participanților începînd cu 16 ani.   

- Echipele compuse din 3 membri: 2 participanți și un coordonator/asistent la etape; - 

Compoziția de gen a echipelor participante: mixte.  
  

5. Condiții de participare:  

- 10.05.2019 – Pînă la 20-00 sosirea și înregistrarea echipelor. Evenimente organizatorice;   

- 11.05.2019 – Startul pentru toate echipele. Finisarea competițiilor – seara. Calcularea punctajului acumulat;   

- 12.05.2019 – Premierea cîștigătorilor, curățarea teritoriului, plecarea echipelor.   

* - versiunea completă și cronologică a programului e prezentată într-un document aparte.  
  

6. Tipul competițiilor după etape:   

- Orientarea pe teren;  

- Obstacole de apă pe caiace;  

- Tehnica de cățărare;  

- Curse de bicicletă cu orientare.  

* - condițiile de trecere a fiecărei etape, punctaj și sancțiuni sunt prezentate într-un document aparte.   
  

7. Organizarea și cerențe cu privire la siguranță:  

- Echipele și participanții trebuie să prezinte lista echipamentului * pină la 10.05.2019, 21-00;  

- Deoarece competițiile se vor desfășura pe teritoriul Rezervației “Orheiul Vechi”, numărul persoanelor cazate în 

tabara acreditată va fi limitat;   

- Fiecare echipă participantă se angajează să participe la curățarea teritoriului taberei;  

- Fiecare participant își asumă responsabilitatea pentru viața și sănătatea sa pe perioada desfășurării competițiilor.  



  

* - lista minimului necesar este prezentată într-un fișier aparte  
  

8. Aprecierea rezultatelor:    

  Calcularea rezultatelor se efectuează după finisarea (descalificarea) echipei. Timpului total, petrecut în trecerea 

întregii distanțe, i se adaugă minutele (orele) de penalizare.   

  

9. Premierea:    

  Locurile 1-3 din fiecare grup se decernează cu medalii și diplome   
  

10. Premierea:    

  Cheltuielile, ce țin de organizarea competițiilor se realizează în comun cu Ministerul Tineretului şi        

Sportului al RM, Clubul “TopAlpine”, AO „Federaţia de Turism Sportiv  din RM” și a taxei de participare 

a echipelor: -  500 de lei / echipa  

-  - Fiecare aviz de participare se prezintă împreună cu documentele cu fotografii, care confirmă vîrsta 

participanților.   
  

11. Condiții de admitere:  

- Cererile de participare (pina la 1.05.2019)  

- Taxei de participare a echipelor (p/la 0 1.05.2019)  

- Echipamentului din lista (p/la 10.05.2019, 21-00)  
  

12. Documente:    

- Cererile de participare se accepta în scris pe adresa e-mail: topalpinemd@gmail.com;  

- Fiecare aviz de participare se prezintă împreună cu documentele cu fotografii, care confirmă vîrsta 

participanților.   

  

  

Prezentul regulament este concomitent şi invitaţie de participare la competiţii.  

  

Telefoane de contact:  Kolpakov Leonid, arbitru principal - +37368089478  

          Eliseeva Dina, secretarul competițiilor - +37369938668  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 
  

AVIZ DE PARTICIPARE la 

competițiile “EXTIME RALLY 2019”  
  
  
  
  

Numele Echipei _______________________________________________  
  

№  Nume/Prenume/Patronimic  Data nașterii  Sex  Nr. Pașaport  

1          

2          

3          

  
  

Toți membrii echipei sunt familiarizați cu riscurile și sunt responsabili pentru propria  

viață și sănătate  
  

 

 

Reprezentantul/Asistentul echipei _________________________(semnatura) 

   

Nume/Prenume/Patronimic___________________________________    
  

  


