
                                                   

 
REGULAMENT 

privind desfăşurarea campionatul Republicii Moldova 

la tehnica turismului pedestru  

 „NORD-TUR 2022” 

1. Scopul şi sarcinile: 

- popularizarea şi promovarea turismului sportive şi a stilului de viaţă sănătos între tineri, 

- creşterea nivelului de măiestrie sportive-turistică, evidenţierea celor mai puternice echipe, 

- schimbul de experienţă. 

2. Perioada şi locul desfăşurării: 

Competiţiile se vor desfăşura în perioada  21 - 23.10.2022 în mun. Bălţi. 

3. Participanţii la competiţii: 

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

Echipele vor concura în 3 grupe: I gr. – pînă la 2009 a.n. inclusiv (3+1), II gr. – a.n. 2008-2006 

inclusiv (în perechi: BB şi BF separat), III gr. – a.n. 2005-2003 inclusiv (în perechi: BB şi BF 

separat).   

Componenţa delegaţiei:  1 antrenor, 1 arbitru, 4 sportivi (nu mai puţin de o fată), + 2 sportivi de 

rezervă. Fiecare sportiv are dreptul să participe la un singur start. 

4. Organizarea competiţiei: 

Organizarea şi desfăşurarea nemijlocită a Campionatului va fi efectuată de Colegiul Central de 

Arbitri în colaborare cu Federaţia de Turism Sportiv din RM. 

5. Competiţie la tehnica turismului (ştafeta): 

Toate etapele se pregătesc de arbitri. Etapele posibile: coborîre prin dulfer şi traversare, 

muşunoaie, traversare, urcare pe pantă, funie suspendată, trecerea peste mlaştina improvizată cu 

ajutorul nuielelor şi buturugilor, corzi paralele, pendulă, bîrnă suspendată, punte suspendată. 

6. Finansarea, sponsorizarea: 

Echipele vor fi sponsorizate din contul organizaţiilor care au înnaintat echipele sau donaţiilor 

binevole ale părinţilor. 

7. Programa: 

21.10.2022 – sosirea echipelor, cazarea echipelor participante la competiţii, lucrul comisiei de 

validare,  

22.10.2022 – 11.00 – inaugurarea campionatului, startul  

23.10.2022 – 10.00 – finisarea competiţiei, premierea. 

8. Premiere: 

Echipele clasate pe locurile I - III  vor fi menţionate cu diplome respective.  

9. Informaţii suplimentare: 

Responsabilitatea pentru viaţa şi sănătatea sportivilor este pe seama antrenorilor şi 

oficialilor delegaţiilor. Responsabili pentru viaţa şi sănătatea antrenorilor şi oficialilor sunt însuşi 

antrenorii şi reprezentanţii echipelor.  

În contextul epidemiei de COVID-19, fiecare delegaţie este obligată să respecte cerinţele 

privind impiedicarea răspîndirii virusului. Responsabilii de organizarea evenimentului vor 

garanta respectarea tuturor normelor sanitare pe toată perioada desfăşurării competiţiilor. 



Regulamentul dat reprezintă şi invitaţia oficială la competiţie. 


