
                    

     COORDONAT                             APROB 

           

         

 

REGULAMENT 

privind desfăşurarea campionatul Republicii Moldova 

la tehnica turismului pedestru  

şi competiţiile de escalada „NORD-TUR 2019” 

1. Scopul şi sarcinile: 

- promovarea turismului şi culturii ecologice între tineri, 

- evidenţierea celor mai puternice echipe, 

- schimbul de experienţă. 

2. Perioada şi locul desfăşurării: 

Competiţiile se vor desfăşura în perioada  11 - 13.10.2019 în mun. Bălţi. 

Cazarea la STT, str. Sf. Nicolai 30, tel (231) 2-23-96. 

3. Organizarea competiţiei: 

Organizarea şi desfăşurarea nemijlocită a Campionatului se încredinţează STT mun.Bălți şi 

arbitrilor principali în colaborare cu AO  «Federația de Turism Sportiv din RM» 

4. Participanți: 

La competiții vor participa delegați ai cluburilor sportive, instituțiilor de învățămînt/extrașcolare, 

școli sportive, stații turistice, sportivi neafiliați.  

Echipele vor concura în 2 grupe:, I gr. – a.n. 2006-2004 inclusiv, II gr. – a.n. 2003-2001 inclusiv.   

5. Condiţii  de participare: 

La competiţii vor participa sportivii, care au o pregătire corespunzătoare şi aprobarea medicului.  

 

6.Componența delegației:  

1 conducător, 1 arbitru, 1 antrenor, 4 sportivi (nu mai puţin de o fată), + 2 sportivi de rezervă.  

7. Programul și condițiile de desfășurare a campionatului: 

Competițiile se vor desfășura la escaladă, Tehnica Turismului Pedestru și Traseul Turistic de 

Control. 

Competiţie la escaladă: 

Escaladă individual în 2 grupe de vîrstă (băieți – aparte, fete - aparte). 

Competiţie la tehnica turismului pedestru: 

Etape posibile: muşunoaie, traversare, coborîre prin dulfer cu automontare, urcare pe pantă, funie 

suspendată, trecerea peste mlaştina improvizată cu ajutorul nuielelor şi buturugilor, corzi 

paralele, traversare cu automontare. 

 Competiţie la Traseul Turistic de Control: 

În TTC (Traseul Turistic de Control) vor fi toate tipurile de orientare turistică. Echipa trebuie să 

fie asigurată cu tot necesarul pentru parcurgerea distanţei. 

Puncte de control: 1. legarea nodurilor: drept, opt, baionetă, contrar, simplu, de fixare prin laţ;                

2. cunoaşterea semnelor convenţionale pe hărţile sportive; 3. azimut la obiect; 4. azimut la 

direcţia dată; 5. pregătirea medicală.  

 



Programa: 

11.10.2019 – sosirea echipelor, cazarea echipelor participante la competiţii, lucrul comisiei de 

validare, tragerea la sorţi. 15.00  – inaugurarea competiţiei, prezentarea traseului de 

escaladă, 15.30 – startul (STT mun.Bălți) 

12.10.2019 - 11.00 – inaugurarea campionatului, startul de TTC (lacul „Comsomolist”, cartierul 

8)  

13.10.2019  – 10.00 – prezentarea traseului, start de TTP primei grupe ulterior şi celei de-a II-a 

(lacul „Comsomolist”, cartierul 8) 

17.00 – finisarea competiţiei, premierea. 

- Fiecare organizație poate reprezenta una sau mai multe echipe. 

- Participanții trebuie să aibă cască, coatele și genunchii acoperiți și mănuși (e interzis utilizarea 

mănușilor cu degetele descoperite). 

- Responsabilitatea de viața și securitatea participanților în timpul competițiilor va fi asumată de 

către conducătorii/antrenorii delegațiilor/echipelor; în timpul trecerii traseului – de către 

arbitrajul principal. Responsabilitatea de viața și securitatea conducătorilor (antrenorilor, 

reprezentanților) delegațiilor o poartă însăși conducătorii.   

8. Cheltuieli: Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea Campionatului, vor fi acoperite 

de organizatori și a taxei de participare.. Cheltuielile  legate  de  participarea  sportivilor  la  

competiţii  vor  fi  acoperite  de  organizaţiile  care  deleghează echipele.  

Taxa de participare pentru un start a echipei: 

a) Gr. I: 15 lei x 4 persoane = 60 lei (pentru membrii FTS) 

          20 lei x 4 persoane = 80 lei (deplin) 

b) Gr. II: 40 lei x 4 persoane = 160 lei (pentru membrii FTS) 

            60 lei x 4 persoane = 240 lei (deplin) 

9. Aprecierea rezultatelor: 

Rezultatele se vor aprecia aparte la fiecare probă, în conformitate cu Regulile și Condițiile de 

desfășurare a campionatului RM  la tehnica turismului pedestru şi competiţiile de escalada 

„NORD-TUR 2019”. 

10. Premiere: 

Echipele clasate pe locurile I - III pentru fiecare distanţa separat, vor fi menţionate cu diplome 

respective. Pentru suma probelor la TTP și TTC vor fi menționate cu  medalii. Pentru locurile I  

cu Cupe. 

Dacă suma balurilor acumulate pentru două zile este egală la mai multe echipe, atunci rezultatul 

final va fi calculat conform balurilor TTC.   

11. Documente: 

Preavizul de participare va fi expediat pînă la 09.10.2019 pe adresa e-mail: siutur@mail.ru (tel. 

0231 22396; 067617741). 

Regulamentul dat reprezintă şi invitaţia oficială la campionat. 
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