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I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Competiţia Republicană de turism montan „CUPA ARTICO” este organizată de Centrul 
Republican pentru Copii şi Tineret şi are ca scop promovarea unui mod sănătos de viaţă în 
rândul copiilor şi tinerilor, a odihnei active în aer liber, a spiritului colectiv prin popularizarea, 
dezvoltarea turismului montan în Republica Moldova şi perfecţionarea nivelului de pregătire 
fizică, tehnică şi tactică a turiştilor.

1.2 Competiţia se organizează cu respectarea principiilor obiectivităţii, transparenţei şi 
competitivităţii.

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE

2.1 La Competiţie pot participa copii şi tineri din instituţiile de învăţământ, cluburi sportive, centre 
de creaţie, cluburi turistice din Republica Moldova care practică turism sportiv şi au avizul 
medical corespunzător.

2.2 Avizul medical va fi prezentat Comisiei de validare în ziua sosirii la Competiţie.
2.3 Echipa instituţiei de învăţământ/clubului sportiv/centrului de creaţie/clubului turistic va fi 

formată din: 4 sportivi (3 băieţi şi 1 fată), 2 sportivi de rezervă, 1 antrenor.
2.4 Participanţii Competiţiei „CUPA ARTICO” trebuie să prezinte Comisiei de validare 

următoarele documente:
• Oferta de participare aprobată şi semnată de către conducătorul şi medicul instituţiei de 

învăţământ/clubului sportiv/centrului de creaţie/clubului turistic (Anexa 1).
• Certificatul de naştere sau buletinul de identitate (în original şi copia) pentru fiecare 

participant;
• Copia buletinului de identitate al antrenorului;
• Carnetul de categorii al participantului.

2.5 Ofertele de participare la Competiţia Republicană de turism montan „CUPA ARTICO” vor fi 
expediate la adresa de email: vasile.cozma@,artico.md până la data de 16 mai 2021.

III. d e s f ă ş u r a r e a  COMPETIŢIEI

3.1 Competiţia Republicană de turism montan „CUPA ARTICO” se va desfăşura în perioada 21- 
23 mai 2021, în satul Butuceni, Orheiul Vechi.

3.2 Competiţia Republicană de turism montan „CUPA ARTICO” se va desfăşura conform 
prevederilor prezentului Regulament, Condiţiilor şi Regulilor competiţionale la turism montan.



3.3 Competiţia „CUPA ARTICO” se va desfăşura în IV categorii de vârstă, în echipă şi individual:
• Categoria I: anul naşterii 2002 şi mai mari (concurs în echipă);
• Categoria II: anii naşterii 2003 - 2005 (concurs în echipă);
• Categoria III: anii naşterii 2006 -  2008 (concurs individual);
• Categoria IV: anul naşterii 2009 şi mai mici (concurs individual).

3.4 Competiţia „CUPA ARTICO” se va desfăşura după următorul Program:
21.05.2021

17:00 - Sosirea participanţilor şi validarea;
19:00 - Şedinţa reprezentanţilor şi tragerea la sorţ.

• 17:00 -
• 19:00-
22.05.2021
• 09:00 -
• 10:00-
23.05.2021
• 10:00-
• 14:15-
• 15:00-:

09:00 -  09:30 - Deschiderea solemnă a Competiţiei; 
10:00-17:30 - Program competiţional.

10:00 -  14:00 - Program competiţional;
14:15 -  14:45 - închiderea oficială a Competiţiei. Premierea învingătorilor; 
15:00 - Plecarea participanţilor.

3.5 Fiecare participant, pe toată durata Competiţiei, va fi echipat cu echipament individual necesar 
pentru truism montan.

3.6 Cazarea va fi în condiţii de câmp.
3.7 Responsabilitatea de viaţa şi securitatea participanţilor în timpul Competiţiei va fi asumată de 

către conducătorii/antrenorii acestora.
3.8 Responsabilitatea de viaţa şi securitatea conducătorilor (antrenorilor, reprezentanţilor) o poartă 

însăşi conducătorii.

IV. JURIZAREA ŞI PREMIEREA

4.1 Jurizarea Competiţiei va fi efectuată de membrii Comisiei de jurizare
4.2 Câştigătorii locului I vor fi premiaţi cu Cupe, medalii pentru fiecare membru al echipei şi 

diplome de gradul respectiv.
4.3 Câştigătorii locului II şi III vor fi premiaţi cu medalii pentru fiecare membru al echipei şi 

diplome de gradul respectiv.

V. DISPOZIŢII FINALE

5.1 Cheltuielile de organizare, desfăşurare şi premiere vor fi acoperite de către organizatorul 
Competiţiei „CUPA ARTICO”.

5.2 Cheltuielile de participare la Competiţia „CUPA ARTICO” (servicii de transport tur-retur, 
cazare şi alimentaţie) vor fi suportate de instituţiile/organizaţiile care vor delega participanţii.

5.3 Informaţia despre desfăşurarea Competiţiei „CUPA ARTICO” şi rezultatele acesteia vor fi 
făcută public pe data de 24 mai 2021 prin intermediul site-ului organizatorului www.artico.md 
şi a paginii oficiale Facebook ARTICO.

5.4 Organizatorul are dreptul să folosească în materialele de promovare a Competiţiei numele 
participanţilor/poze.

PREZENTUL REGULAMENTE POATE FI CONSIDERAT INVITAŢIE OFICIALĂ 
PENTRU PARTICIPARE LA COMPETIŢIE

http://www.artico.md


Anexa 1

Centrul Republican pentru Copii şi Tineret

de la

OFERTA

de participare la Competiţia Republicană de turism montan 
„CUPA ARTICO”

/denumirea instituţiei de învăţământ, clubului etc./

Nr.
d/o

Numele, Prenumele 
participantului Sexul Data naşterii Avizul medicului

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Admişi

Medicul / /
/semnătură/ /N . P ./

Antrenorul / /
/semnătură/ /N . P ./

Directorul / /
/semnătură/ /N . P ./


