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REGULAMENT 

                Competițiile republicane la tehnica turismului pedestru            

”Supercupa Republicii Moldova” 

Scopurile și sarcinile: 
- Popularizarea și propagarea turismului pedestru ca gen de sport, ca mijloc de odihnă activă; 

- Extinderea relațiilor de prietenie între elevii turiști din Republica Moldova; 

- Creșterea măestriei  sportive și determinarea celor mai performante echipe din republică. 

 

1. Perioada și locul desfășurării: 
Competițiile se vor desfășura în perioada 2- 4.11. 2018 în mun. Ungheni,  str.Ștefan cel Mare 

189 (vis-a-vis de stația de alimentare cu carburanți). 

 

2. Organizatori: 

Stația Orășenească  a Tinerilor Turiști în parteneriat cu Primăria mun. Ungheni și FTS  a 

Repubicii Moldova. 

 

3. Participanții la competiții: 

Echipele premiante la competițiile anterioare „Cupa Salicov”, „Cupa Nord-Tur”, „Cupa 

Federației”. 

 

4. Componența echipelor: 

Competițiile se vor desfășura în două categorii de vârstă:  

- Grupa „cadeți” – vârsta inclusiv până la a.n. 2003; 

-  Grupa ”juniori” –inclusiv până la a.n. 2000; 

Echipa compusă din: 6 sportivi (nu mai puțin de 2 fete, 2 participanți în rezervă, 1 antrenor, 1 

reprezentant).  

Responsabilitatea pentru viața și securitatea participanților în timpul competițiilor va fi 

asumată de către conducătorii și reprezentanții echipelor, pe traseu-de colegiul de arbitri. 

 

 



5. Programul și condițiile de desfășurare: 

02.11.2018  10 -12:00  Sosirea echipelor, validarea, tragerea la   sorț,aprobarea  traseului 

03.11.2018  09:30-10:00    Inaugurarea competițiilor; 

                        10:30               Startul  echipelor (cadeți) 

                        14:00               Startul  echipelor (juniori)  

04.11.2016.     10:00               Totalurile  și  premierea  echipelor 

                        11:00                Deridicarea taberei. Plecarea echipelor 
  

Etapele posibile  - urcare, traversare, coborîre, mușuroae, funii paralele, funie suspendată, 

transportarea accidentatului, pendulul,bîrna, mlaștina cu bîrne.Modul și condițiile de 

desfăurare a competițiilor la texnica turismului pedestru la ,, Supercupa R.M. se vor alătura 

regulamentului. 

Timpul de control – echipele de cadeți  -  1 oră și echipele de juniori – 1 oră și 30 min. 

 

6. Aprecierea rezultatelor,premierea: 

Rezultatele se vor determina în conformitate cu regulile competițiilor la turism. Învinge 

echipa care a acumulat mai multe puncte la etapele trecute și a întrat în timpul de control. În 

caz că două echipe au acelaș rezultat, prioritate are echipa care a primit mai puține puncte de 

penalizare.  

Echipelor învingătoare în ambele grupe li se vor decerna cite o cupă memorabilă și 

medalie,iar membrilor echipei cadouri de preț.       

Echipele premiante vor primi diplomă de gradul respective și medalii. 

 

7. Cheltuielile,condițiile de premiere: 

Cheltuielile ce țin de desfășurarea competițiilor din contul organizatorilor.Cheltuielile de 

participare la competiții (transport,hrană) din contul organizațiilor participante. 

E necesar de avut ehipament individual și de grup pentru participarea la competișii și  vase 

pentru pregătirea hranei la plita de gaz. 

 

8. Acte necesare: 

Cererea nominală, vizată de instituția medical și unitatea de învățămînt,se prezintă CCA la 

locul desfășurării competițiilor.Se anexează buletinele de identitate,adeverințe de naștere 

original sau xerox. 

 

Prezentul regulament servește drept invitație de participare la competiție. 
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