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REGULAMENT
Cupa Deschisă a mun. Chişinău la turism montan ( cadeți,juniori şi tineret ).
1.Scopul şi sarcinile.
-propagarea turismului montan şi a escaladei între elevi şi tineret;
-sporirea măiestriei sportive a tinerilor sportivi la proba respectivă.
-determinarea celor mai perfomante echipe.
2 .Perioada şi locul desfăşurării.
Competițiile se vor desfășura în 2 etape:
1. 03- 05 februarie 2017 în sala de sport a liceului „ P.Movilă ” (individual).
2. 25-26 martie 2017 în sala de sport a liceului „ P.Movilă ” (în perechi-pe echipe).
3.Organizatorii: Staţia Orăşenească a tinerilor turişti mun.Chişinău .
4.Participanţii la competiţii.
La competiţii iau parte echipe ale unităţilor de învăţămînt şi educaţie din mun.Chişinău,
oraşe, raioane ale R.Moldova , ale cluburilor şi organizaţiilor obşteşti.
5.Componenţa echipei: 9 persoane - 6 sportivi (un cuplu de băieţi şi un cuplu mixt pentru etapa
a II-a) /nu mai puţin de 1 fată/, 2 participanţi de rezervă, 1 antrenor/reprezentant . Se permite
participarea mai multor /sportivi cupluri de la o echipă.
La competiţii participa sportivii anilor de naştere: pînă la 2005- cadeți; 2004-1998 - juniori.
1997 şi mai mult – tineret
6. Programul şi condiţiile de desfăşurare a I-ei etape.
03.02.2017:
Pînă la 17:00 sosirea echipelor, comisia de validare.
04.02.2017:
9.00- 9.30 – comisia de validare;
10.00 – inaugurarea competiţiilor ;
10.15 –tragerea la sorţi ;
10.30 – competiţii la tehnica turismului montan.
17.00 Închiderea competitiilor
Atenţie: Intrarea în sala de sport – strict în încălţăminte sportivă.
7.Aprecierea rezultatelor.
Rezultatele se vor determina în conformitate cu Regulile competiţiilor la turism sportiv. La
Etapa I-a se va lua în calcul cele mai bune rezultate ale 3 băieți 1 fată, iar în Etapa a II-a se va
lua consideraţie cel mai bun rezultat al cuplului de băieţi şi mixt de la o instituţie de învăţământ.
În Clasamentul general se va lua în calcul suma locurilor ocupate de echipe în cele două etape. În
caz de egalitate prioritate va avea echipa ce s-a clasat pe un loc mai bun, în a doua etapă.
8 .Premierea.
Echipele învingătoare vor fi menţionate cu premii şi diplome , echipele premiante şi
membrii lor – cu diplome de gradul corespunzător.
9.Documente.
Echipele se prezintă la competiţii cu cererea nominală , vizată de organizaţiile de resort.
Cererea prealabilă pentru etapa I-a se prezintă la SOTT pînă la 02 februarie 2017. Taxa de start –
10 lei de fiecare participant.
Prezentul regulament este concomitet și invitație la competiții

