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REGULAMENTUL 

Campionatul Republicii  Moldova la veloturism 

 

1. Scopul și obiectivele: 

Promovarea veloturismului  în  Republică. 

- Propagarea  turismului scolar în rândurile elevilor. 

- Perfecționarea măestriei sportive a elevilor turiști. 

- Aprecierea și selectarea celor mai valoroase echipe și sportivi din Republică. 

- Consolidarea relațiilor de colaborare în domeniul velotuurismului. 

  

2. Perioada și locul desfășurării  Campionatului. 

Campionatul Republicii Moldova la veloturism se va desfășura în perioada  02-04 mai 

2019 în mun.Ungheni. Cazarea la Stația Orășenească a Tinerilor Turiști fără plată. 

 

3. Participanții : 

La competițiile din cadrul Campionatului Republicii Moldova la veloturism pot participa 

echipe din instituțiile de învățămînt secundar și extrașcolar, cluburi și școli sportive pe 

două categorii de vîrstă. 

- Cadeți     /14- 16 ani / - anul nașterii 2005-2003 

- Juniori   / 17 – 19 ani / - anul nașterii  2002 – 2000 

Componența  fiecărie echipe: 1 conducător, 1 antrenor, 1 arbitru, 4 sportivi (nu mai puțin 

de 1 fată) + 2  sportivi în rezervă. 

 

4. Organizatorii: Campionatul Republicii Moldova la veloturism se organizează de către 

AO Federația de Turism sportiv din Republica Moldova cu suportul: 

- Ministerului Educației,Culturii și Cercetârii a RM; 

- Consiliului municipal Ungheni (Secția tineret și sport) 

- SOTT mun. Ungheni. 

Desfășurarea nemijlocită a competițiilor revine Colegiului principal de arbitri, aprobat de  

Federația de turism sportiv din R.M. (Anexa 3) 

 

4. Condiții de desfășurare și participare la competiții: 
La campionatul Republicii Moldova la veloturism sunt admiși sportivi cu avizul medical 

corespunzător  care va fi prezentat comisiei de validare în ziua sosirii. 

Participanții echipelor obligatoriu să aibă capul,coatele și genunchii acoperiți/ casca este 

obligatorei/ . Resposabilitatea de viața și securitatea participanților în timpul 

competițiilor va fi asumată de către conducătorii/antrenorii echipelor și Federația de 

Turism Sportiv din RM. Pesponsabilitatea de viața și securitatea conducătorilor                  

/ antrenorilor,reprezentanților/ delegațiilor o poartă însuși conducătorii. 



 Preavizul de participare trebue de expediat pînă la 22.04.2019 pe tel. 0236 34681  

Ofertele de participare se prezintă comisiei de validare în ziua desfășurării competițiilor 

Competițiile din cadrul Campionatului Republicii Moldova la veloturism se vor desfășura 

în conformitate cu Regulile și condițiile de desfășurare la veloturim /Anexsa 1 

 

Programul  competițiilor: 
            02.05.2019              14.00 -  18.00   -   sosirea echipelor. 

                                            18.00 –  19.00   -   Validarea, tragerea la sorț, 

            03.05.2019              10.00 –  10.30    -   inaugurarea competițiilor 

                                        / Fășiea cu obstacole / 

       11.00  -  13.00    - Desfășurarea competițiilor / cadeți / 

                                            14.00  -  18.00   -  Desfășurarea competițiilor / juniori / 

                                        / Traseul cu figuri / 

            04.05.2019              08.30    - 10.30   - Desfășurarea competițiilor  /cadeți /     

                                             11.00   - 13.00   - Desfășurarea competițiilor  / juniori / 

                                             14.00   - 15.00   - Închiderea oficială a competițiilor ,                                                                                               

.                                                                           premierea învingătorilor.    

 

Aprecierea rezultatelor: 

Rezultatele  se vor aprecia în conformitate cu Regulile și Conduțiile de desfășurare a 

campionatului Republicii Moldova la veloturism.  / Anexa 1/ 

 

Cheltuieli :   

Cheltuielile, ce țin de organizarea și desfășurarea Campiontului Republicii Moldova la 

veloturism se realizează în comun de către Ministerul Educației,Culturii și Cercetării a 

RM., AO Federația de Turism Sportiv din RM, Consiliul municipiului Ungheni / 

serviciul tineret și sport / Anexa 2 / 

Cheltuielile ce țin de delegarea echipelor la competiții vor fi acoperite de organizațiile, 

care deleghează la competiții. 

 

Condiții de premiere:Echipele clasate pe locurile I /întîi/ vor fi menționate cu Cupe, 

medalii și diplome de gradul/ întîi/, cele clasate pe locurele doi și trei, vor fi menționate 

cu medalii și diplome de gradul respectiv. 

Participanții echipelor premiante vor fi menționați cu diplome și medalii. 

          

 
PREZENTUL  REGULAMENT  SERVEȘTE DREPT INVITAȚIE  LA   CAMPIONAT 

 

 
 Telefon de contact: Tudor Popovici – 023634681, mob.060298971.                        

 

 

 

  

 



Anexa  2 

                                                   

Ch e l t u i e i 

    ce țin de organizarea și desfășurarea Campionatului Republicii Moldova la veloturism. 

- AO  Federația  de Turism Sportiv a RM.  – medalii, diplome. 

- Consiliul mun.Unghenu / serviciul tineret și sport / - finanțarea colegiului de 

arbitri, asistența medicală, sonorizare, poliția. 

-  S O T T mun.Ungheni  - cazarea participanților . 

 

 Anexa  3 

 

                             COLEGIUL  PRINCIPAL DE ARBITRI 
  Director de concurs - Tudor Popovici – Coordaonatorul competițiilor, responsabil 

de desfășurarea competițiilor, inspectarea traseelor, pregătirea și repartizarea arbitrilor pe 

etape. 

 Secretar principal /adjunct/ - Iurii Raisa – Responsabilă de adunarea tabelelor 

nominale și documentelor necesare pentru admiterea echipelor la competiții, asigurarea 

cu procese verbale, rechizite necesare, procedura de apreciere a rezultatelor, procesului 

de premiere a învingătorilor, semnarea deplasărilor. 

Coordanatori a  traseelor. Popovici Arcadie – Meriuță Gheorghe – responsabili 

de amenagarea traseelor, asigurarea securității pe trasee și cronometrarea timpului. 

Arbitru sector disciplină și logistică Zanoagă Ruslan – responsabil de amenajarea 

locului desfășurării  deschidereri și închiderii solemne a competițiilor, / Drapelul, 

mese,scaune,sonorizare./ 

Arbitru informator și publicare – Popovici Arcadie – responsabil de filmări și 

informații cu privire la competiții. 

Secretari – Cuhut Nicolae – Panaguța Elena – responsabili de colectarea 

rezultatelor, prelucrarea și afișarea lor pe panou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


