CONDIŢIILE
de desfăşurare a competiţiilor la Tehnica Turismului Pedestru
Data desfăşurării: 26.09.2015
Locul desfăşurării: s. Trebujeni, r. Orhei
Demonstrarea traseului: 9.30
Startul primelor echipe: 10.00
Componenţa echipei: 6 participanţi (nu mai puţin de 2 fete)
DATE GENERALE
I. ETAPA CALIFICĂRILOR
1. Concomitent iau startul 2 echipe.
2. Traseul este constituit din 5 etape tehnice posibile: mușuroaie, joarde, pendulul, corzile
paralele, trecerea suspendată. Toate etapele sunt montate de arbitri.
2a. După parcurgerea etapelor tehnice, echipa va alerga atîtea cercuri de penalizare în jurul
zonei „Start-Finiș”, cîte penalizări a acumulat la traversarea traseului.

3. Participanţii nu au dreptul să se deplaseze spre altă etapă până când etapa nu este realizată de
către toată echipa.
4. Însoţirea se organizează prin carabină ori după copac, cu păstrarea unghiului (nu mai mult
de 900).
5. Participanţii, care îndeplinesc întreţinerea trebuie să fie în mănuşi.
6. Ajutorul reprezentantului (antrenorului) prin acţiuni, sfaturi este INTERZIS (pentru fiecare
preîntimpinare de către arbitru, echipa este penalizată cu 5 puncte).
7. Se califică în finală echipele care ajung primele la finiș la etapa calificărilor (1 echipă din
fiecare pereche) și +1 echipă (cu rezultatul cel mai bun din echipele necalificate, dacă în
concurs sunt pînă la 10 echipe, și +2 echipe, dacă sunt mai mult de 10 echipe în concurs.
8. În cazul unui număr impar de echipe, intrate în concurs, ultima echipă (conform tragerii la
sorți) luptă cu echipa a 2 (3) care nu a intrat în calificări.
9. Se interzice modificarea numărului de participare a echipei conform tragerii la sorți.
10. Ofertele tehnice sunt prezentate CCA înainte de tragerea la sorți.
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FINALA
1. În finală echipele vor lua startul în ordine inversă locurilor ocupate la etapa calificărilor.
Astfel echipa clasată pe ultimul loc va ieși la start prima, de pe penultimul loc – a 2, etc.
2. Echipele iau startul la fiecare 15 min.
3. La etapa finală echipa vine în zona de „START-FINIȘ” cu tot inventarul necesar pentru
competiție.
4. Lungimea etapelor – nu mai mult de 30 metri.
5. Aigurarea la etape se organizează cu ajutorul dispozitivelor de asigurare speciale
(„optul”,”gri-gri”, ş.a. ).
6. Participanţii, care îndeplinesc asigurarea, trebuie să fie în mănuşi.
7. Coborîrea se efectuiază în mănuşi.
8. Ajutorul reprezentantului (antrenorului) prin acţiuni, sfaturi este INTERZIS (pentru fiecare
preîntimpinare de către arbitru, echipa este penalizată cu 5 puncte).
9. Târârea funiei între etape – se interzice. Penalizare 10 puncte.
10. Etape tehnice posibile:
- Urcare;
- Travers;
- Bum;
- Trecere suspendată;
- Coborîre;
- Coborîre cu diulferul.
11. După realizarea etapelor tehnice, echipa va alerga atîtea cercuri de penalizare în jurul zonei
”Start-Finiș”, cîte penalizări a acumulat la traversarea traseului.
12. Echipa montează toate etapele.
13. Toate prizele pentru montări și organizarea asigurărilor de bază și intermediare vor fi
marcate de către arbitrii.
DETERMINAREA REZULTATELOR
1. Învingătoare este declarată echipa care obține cel mai bun timp.
2. În cazul în care timpul este egal la mai multe echipe, prioritate va avea echipa care va avea
cele mai puține puncte de penalizare.
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