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REGULAMENTUL  

CUPA REPUBLICII MOLDOVA LA TURISM MONTAN 

«RECIFELE NORDICE – 2018» 

 

I. Scopul şi obiectivele 

1. Promovarea valenţelor culturii fizice şi sportului:  

 angrenarea şi stimularea cetăţenilor privind practicarea sistematică şi continuă a exerciţiului fizic;  

 promovarea modului sănătos de viaţă. 

2. Promovarea turismului montan și escaladei: 

 perfecţionarea măiestriei sportive; 

 obţinerea experienţei competiţionale; 

 selectarea celor mai valoroşi sportivi privind pregătirea şi participarea cu obţinerea de performanţe la 

competițiile naţionale și internaționale. 

3. Consolidarea relaţiilor de colaborare în domeniul sportului. 

 

II. Perioada şi locul de desfăşurare a competiţiilor 

Competiţiile din cadrul Cupei Republicii Moldova la turism montan se vor desfăşura în s. Butești, r. Glodeni  

în perioada 04-06 mai 2018.  

 

III. Participanţii 

La competiţiile din cadrul Cupei Republicii Moldova la turism montan vor participa delegaţi ai instituţiilor de 

învăţământ/extrașcolare, şcoli sportive, staţii turistice, cluburi sportive, sportivi neafiliați. 

 

Componenţa delegaţiei: 1 conducător, 1 antrenor, 2 arbitri, 2 sportivi +1 sportiv de rezervă. 

Categoriilede vârstă: 
kadeți – până la 2004 a.n. inclusiv 

juniori – 2003 - 2001 a.n. inclusiv  

seniori – de la 2000 a.n. inclusiv  
 

IV. Organizatorii 

Cupa Republicii Moldova la turism montan se organizează de către AO Federaţia de Turism Sportiv din 

Republica Moldova cu suportul: 

 Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării RM; 

 STT mun.Bălți; 

 sponsorilor. 

Desfăşurarea nemijlocită a competiţiilor revine Colegiului principal de arbitri. 

 

V. Condiţii de participare 

 La Cupa Republicii Moldova la turism montan sunt admişi sportivi cu avizul medical corespunzător care 

va  fi prezentat comisiei de validare în ziua sosirii. 

  Fiecare organizaţie poate reprezenta la probele de concurs una sau mai multe echipe.  

  Fiecare sportiv (echipă) are dreptul să traverseze aceiași distanță o singură dată. 

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



  Responsabilitatea de viaţa şi securitatea participanţilor în timpul competiţiilor va fi asumată de către 

conducătorii/antrenorii delegaţiilor/echipelor și Asociația Obștească Federatia de Turism Sportiv din RM. 

 Responsabilitatea de viaţa şi securitatea conducătorilor (antrenorilor, reprezentanţilor) delegațiilor o poartă   

însăşi conducătorii. 

 

 

VI. Condiţiile de înscrieri şi validare 

- Preavizul de participare va fi expediat pâna la 30 aprilie 2018 pe adresa e-mail: 

fturismsportiv.md@gmail.com  (tel.: 079136542). 

- Ofertele de concurs se prezintă comisiei de validare în ziua desfășurării competițiilor. 

 

 

VII. Programul concursului 

 

04.05.2018       14:00 – 18:00       Sosirea echipelor 

18:00 – 19:00    Validarea, tragerea la sorți, inaugurarea oficială a competițiilor, 

startul echipelor la alegerea Colegiului principal de arbitri 

 

05.05.2018 

 

 

10:00 – 19.00          

 

Desfășurarea competițiilor  

  

06.05.2018 10:00 – 14.00          Desfășurarea competițiilor  

15:30 -  16:00      Închiderea oficială a competițiilor, premierea învingătorilor 

16:00 – 17:00 Salubrizarea teritoriului 

17:00 -  18:00 Рlecarea echipelor 

 

VIII. Condiţii de desfăşurare a competiţiei 

Competiţiile în cadrul Cupei Republicii Moldova la turism montan se vor desfăşura în conformitate cu 

Regulile şi Condiţiile de desfăşurare a Cupei RM la turism montan. 

 

IX. Aprecierea rezultatelor: Rezultatele vor fi apreciate separat pentru echipele mixte și masculine, 

în conformitate cu Regulile şi Condiţiile de desfăşurare a Cupei Republicii Moldova turism montan. 

 

X. Cheltuieli: 

Cheltuielile, ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Cupei, se realizează în comun cu Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării RM, AO Federaţia de Turism Sportiv din RM și a taxei de participare: 

 

XI. Condiţii de premiere  

Echipele, clasate pe locurile 1-3 vor fi menţionate cu  Cupe, Diplome și Medalii de gradul respectiv.   

  

PREZENTUL REGULAMENT SERVEŞTE DREPT INVITAŢIE LA CONCURS 

 

Telefoane de contact:  Nița Ștefan tel. 067 681 186 

 

 

№ Categoria de vîrstă 
Taxa de participare pentru un start, lei 

pentru membrii FTS blet de participare 

1 kadeți  10 10 

2 juniori  15 20 

3 seniori  40 60 

4 seniori   – studenți, elevi 20 30 
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