
                    

 

Regulamentul 

Campionatului  Republicii Moldova  la turism montan 

 

1.Scop şi obiective:  

 Stabilirea criteriilor pentru propagarea turismului montan în Republica Moldova; 

 Creşterea nivelului de măiestrie sportiv-turistică a tinerilor; 

 Asigurarea unui sistem de selectare a celor mai performanți sportivi pentru formarea 

echipelor 

lotului national  
 

2. Perioada şi locul desfăşurării: 

Campionatul se va desfăşura în perioada 27-29.05. 2016, lîngă s.Butuceni.r-n Orhei 
 

3. Organizatori: 

Desfăşurarea nemijlocită a competiţiilor va fi efectuată de Colegiul Central de Arbitri (CCA) 

în colaborare cu 

Federația de Turism Sportiv din RM. 
 

4. Participanţi: 

La competiții vor participa: 

 delegaţi ai instituţiilor de învăţământ/extrașcolare, şcoli sportive, staţii turistice, organizații. 

Se admit sportivii de la 16 ani 
 

5. Componenţa delegaţiei: 

1 conducător, 1 antrenor, 1 arbitru (obligatoriu), numărul participanților patru, o fată 

obligatoriu plus doi în rezervă, total 9 personae. 
 

6. Programul şi condiţiile de desfăşurare a campionatului: 

27.05.2016 14:00 – 19:00 Sosirea echipelor.  

                   20:00 Validarea, tragerea la sorți 

28.05.2016  9:00 – 9:15 Inaugurarea campionatului 

9:15 – 9:30 Demonstrarea traseului montan 

9:30 – 17:00 Desfășurarea campionatului 

29.05.2016 10:00 – 11:00 Închidrea oficială a campionatului, premierea învingătorilor 
 

 



7.Condiții speciale: 

 Participanţii trebuie să aibă capul, coatele și genunchii acoperiți (casca este obligatorie). 

 Se interzice utilizarea mănuşilor cu degetele descoperite la asigurare ,toate asigurarile 

numai prin (opti,gri-gri) 

 Responsabilitatea de viaţa şi securitatea participanţilor în timpul competiţiilor va fi 

asumată de către conducătorii/antrenorii delegaţiilor/echipelor și Federatia de Turism 

Sportiv din RM. 

 Responsabilitatea de viaţa şi securitatea conducătorilor (antrenorilor, reprezentanţilor) 

delegațiilor o poartă însăşi conducătorii. 
 

8. Aprecierea rezultatelor: 

Rezultatele se vor aprecia în conformitate cu Regulile şi Condiţiile de desfăşurare a 

competițiilor la turism montan  

Echipa, clasată pe locul 1, în clasamentul general va fi menţionată cu Cupă,medalii şi Diplome 

de gradul respectiv. 

Echipele, clasate pe locul 2-3, în clasamentul general, vor fi menţionate cu medalii și Diplome 

de gradul respectiv. 
 

9. Cheltuieli: 

Cheltuielile, ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Campionatului, se realizează în comun cu 

Ministerul Tinereţii şi Sportului (Anexa 1), Federaţia de Turism Sportiv (Anexa 2) și a taxei 

de participare: 200 lei pentru fiecare echipă 

Cheltuielile de participare la competiţii se vor realiza din contul Direcţiilor Învăţămînt, Tineret 

şi Sport, a organizaţiilor participante, sponsorilor etc. 
 

10. Condiţii de admitere: 

Participanții vor dispune de echipament individual, necesar pentru participare la competiții.  
 

11. Documente: 

- Cererea nominală  va fi autentificată de instituţia medicală şi organizaţia, ce deleghează 

participanții la campionat, după ce urmează a fi remisă CCA la locul desfăşurării 

competiţiilor. 

 

Arbitru principal V. Godovaniuc (tel.068510355) 

 

Prezentul regulament este concomitent şi invitaţie de participare la competiţii 


