Aprobat
Federaţia de Turism Sportiv din RM
Președinte________________/V. Goian/
« _18_ » _____mai_____ 2017

REGULAMENTUL
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA MARȘULUI TURISTIC
„EXPLORĂM ȚINUTUL NATAL”
1. Scop şi obiective:
 Propagarea turismului sportiv în Republica Moldova;
 Explorarea ținutului natal;
 Creşterea nivelului de măiestrie sportiv-turistică a tinerilor;
 Cultivarea unui mod sănătos de viață;
 Stimularea activității secțiilor, cercurilor și cluburilor turistice din Republica Moldova.
2. Perioada şi locul desfăşurării:
Ruta turistică se va desfăşura în perioada 30 iunie - 4 iulie 2017, în zona s. Trebujeni, r, Orhei.
3. Organizatori:
Desfăşurarea nemijlocită a rutei turistice va fi efectuată de Colegiul Central de Arbitri (CCA) în colaborare
cu Federația de Turism Sportiv din RM.
4. Participanţi:
La ruta turistică vor participa:
 delegaţi ai instituţiilor de învăţământ/extrașcolare, şcoli sportive, staţii turistice, cluburi sportive,
grupuri de persoane interesate de marșurile turistice.
5. Condiții de participare:
Se admit toate persoanele dornice de călătorii prin locurile pitorești ale Moldovei.
6. Componenţa delegaţiei:
Echipa va fi formată din minimum 4 persoane (inclusiv 1 conducător).
7. Programul şi condiţiile de desfăşurare a rutei turistice:
30.06.2017

01.07.2017
02.07.2017
03.07.2017
04.07.2017

14:00 – 17:00
17:00-17:30
17:30-19:00
21:00-23:00
8:00 – 19:00
8:00 - 19:00
8:00 – 19:00
8:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00-14:00

Sosirea echipelor în zona, unde va fi dat startul.
Cuvânt de salut. Deschiderea oficială a rutei turistice.
Aranjarea corturilor.
Rugul prieteniei.
Marș turistic
Marș turistic
Marș turistic
Pregătirea raportului (gazeta de perete)
Aprecierea rezultatelor
Festivitatea de închidere

 Pe parcursul rutelor turistice membrii echipelor obligatoriu vor purta emblemă și steagul echipei (care
poate fi înlocuit cu steagul RM).
 Fiecare mebru al echipei obligatoriu în timpul rutelor turistice trebuie să aibă ruxac cu lucrurile
personale.
 Fiecare echipă va avea obligatoriu, cel puțin un telefon mobil, un aparat de fotografiat.

8. Cheltuieli:
Cheltuielile, ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Campionatului, se realizează în comun cu Federaţia de
Turism Sportiv și a taxei de participare:
- 150 lei pentru fiecare echipă (pentru membrii FTS);
- 300 lei pentru fiecare echipă (pentru celelalte delegaţii).
Cheltuielile de participare la competiţii se vor realiza din contul Direcţiilor Învăţămînt, Tineret şi Sport, a
organizaţiilor participante, sponsorilor etc.
9. Aprecierea rezultatelor
Fiecare echipă va prezenta la final o gazetă de perete, în care vor descrie traseele parcurse pe parcursul
celor 3 zile de concurs.
10. Premierea:
Echipa, clasată pe locul 1-3 vor fi menţionate cu diplome de gradul respectiv și cadouri.
11. Documente:
- Preavizul de participare va fi expediat pîna la 25 iunie 2017 pe adresa e-mail:
fturismsportiv.md@gmail.com sau telefonic (Golovei Lilia 079136542)
- Cererea nominală va fi autentificată de instituţia medicală şi organizaţia, ce deleghează participanții, după
ce urmează a fi remisă CCA la locul desfăşurării competiţiilor.
Prezentul regulament este concomitent şi invitaţie de participare.
Telefoane de contact: Golovei Lilia - 079136542, 060184746

