CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ŞI TINERET

REGULAMENTUL
Competiţiei Naţionale la Turism Montan
«CUPA ARTICO»

Obiective Generale:
• Popularizarea turismului montan;
• Formarea deprinderilor de a practica regulat educaţia fizică şi sportul printre copii şi tineri;
• Cultivarea unui mod sănătos de viaţă şi motivarea implicării copiilor şi tinerilor în activităţi sportive.
Locul şi perioada desfăşurării:
05 - 07 mai, 2017, în incinta Centrului Republican pentru Copii şi Tineret (CRTC), bd. Ştefan cel Mare
şi Sfânt, 169.
Organizator:
• Centrul Republican pentru Copii şi Tineret.
Cerinţele si condiţiile pentru participanţi:
Se admit participanţii din instituţiile de învăţământ preuniversitar, cluburi sportive, centre de creaţie,
asociaţii obşteşti din Republica Moldova care practică turism;
Competiţia se va desfăşura între echipe, în trei categorii de vârstă:
• I-a categorie: anul naşterii 2001'şi mai mari;
• a Il-a categorie: anul naşterii 2002 - 2004;
• a IlI-a categoria: anul naşterii 2005 şi mai mici.
Componenţa echipei: 4 sportivi (nu mai puţin de 1 fată), 1 antrenor, 1 sportiv de rezervă.
Modalitatea desfăşurării:
Competiţia se desfăşoară în conformitate cu regulile de Turism montan, Condiţiilor competiţionale,
Regulament.
Programul
05.05.2017
14.00 - 14.45: comisia de validare;
14.45 - 15.00: şedinţa reprezentanţilor;
15.00 - 15.30: deschiderea solemnă a competiţiei;
15.30 - 18.00: competiţia la traseul a IlI-a categoria de vârstă.
06.05.2016
10.00 - 14.00: competiţia la traseul a Il-a categoria de vârstă;
14.30 - 18.30: competiţia la traseul I-a categoria de vârstă;
07.05.2016
10.00 - 14.00: Finalele;
14.30- 15.00: Decorarea;
De la 15.00: plecarea participanţilor.
Premierea:
Echipele deţinătoare a locurilor I, în competiţia «Cupa Artico» vor fi premiate cu Cupe şi diplome,
participanţii cu diplome şi medalii;
Echipele deţinătoare a locurilor II şi III în competiţia «Cupa Artico» vor fi premiate cu diplome,
participanţii cu diplome şi medalii.
Condiţiile financiare:
Cheltuielile de organizare, desfăşurare şi premiere vor fi suportate de către organizator;
Cheltuielile pentru deplasarea participanţilor la competiţie (drumul tur - retur, cazare şi hrană) vor fi
suportate de organizaţiile care deleagă echipele.
Cotizaţia pentru participare de la echipă - 100 lei.
Termenul de prezentare a ofertelor
Ofertele prealabile de participare vor fi depuse până la 03 mai, 2017, la adresa electronică
agrement@artico.md, tel. de contact: 022856241, 068327424.
Echipele veniţi la competiţie trebuie să prezinte Comisiei de validare următoarele acte:
• Oferta de participare aprobată şi semnată de către conducătorul instituţiei şi medic (anexa 1);
• Certificatul de naştere sau buletinul de identitate (în original şi copia) pentru fiecare participant;
• Copia buletinul de identitate al antrenorului;
• Carnete de categorii.
Notă: REGULAMENTUL RESPECTIV POATE FI CONSIDERAT INVITAŢIE OFICIALĂ
PENTRU PARTICIPARE LA COMPETIŢIA

Anexa 1

Către Centrul Republican pentru Copii şi Tineret
OFERTA
pentru participarea la competiţia Naţională la Turism Montan
„CUPA ARTICO”, 05 - 07.05.2017
de l a ________________________________________________________
/denumirea instituţiei, clubului, etc./

Nr.
d/o

Numele, Prenumele
participantului

Data
naşterii

Sex

Categoria

Viza medicului

«

Admişi

participanţi

/

Medicul

/

/se m n ă tu ră /

/N .P ./

/

Antrenorul
/se m n ă tu ră /

/
/N . P ./

/

Directorul
/se m n ă tu ră /

/
/N .P ./

f

