
CONDIȚIILE  DE  DESFĂȘURARE  A  INTÎIETĂȚII  MUN.CHIȘINĂU 

          LA   TEHNICA  TURISMULUI  PEDESTRU DIN  19.11.2016 

Data desfășurării : 19.11.2016 

Locul desfășurării – sala de sport a LT ”V.Vasilache”. 

Arbitru principal – Gr.Crăciun. 

   PROGRAMUL   DESFĂȘURĂRII : 

9-00 – 9-30 – sosirea echipelor; 

09-45 – comisia de validare; 

10-00 – demonstrarea traseului; 

10-15 – start. 

    DATE   GENERALE : 

1. Echipele dau startul pe rînd, conform  tragerii la sorți. 

2. Traseul este constituit din 7-10 etape. 

3. Lungimea etapelor – nu mai mult de 20 metri. 

4. Însoțirea se organizează prin carabină cu  păstrarea unghiului (nu mai mult de 90 

grade). 

5. Participanții, care indeplinesc asigurarea și însoțirea , trebuie sa fie în mănuși. 

6. Toate coborîrile la diferite etape se efectuiază în mănuși. 

7. Ajutorul reprezentantului ( antrenorului)  prin acțiuni, sfaturi, este interzis, 

echipa va fi suspendată. 

8. Tîrîrea fringhiei  între etape – se interzice, penalizare – 10 puncte. 

9. Colegiul de arbitri are dreptul de a face modificări ale traseului, care  să fie 

anunțate obligatoriu la demonstrarea  traseului. 

10.Echipa trece etapele montate și la dorință poate  trece mai departe. 

   DETERMINAREA  REZULTATELOR : 

 Cîștigă  echipa, care a acumulat mai multe puncte. Dacă suma  punctelor 

este egală la mai multe echipe, cîștigă echipa, care a realizat timp mai bun. 



         ETAPELE  TRASEULUI 

1. PENDULUI : 

Echiparea etapei : balustrade ale arbitrilor , linia de limită la începutul și sfîrșitul 

etapei.  

 Echipa trece etapa pe funiile montate  de arbitri. 

2. MUȘUROAIE :  liniile de limită, 7 mușuroaie. 

Echipa trece etapa cu ajutorul a 7 mușuroaie, care le instalează de sinestătător. 

3. URCAREA : Echiparea etapei : balustrade ale arbitrilor, bucle locale pentru 

autoasigurarea la sfîrșitul etapei, linia de limită la începutul  etapei. 

4. CORZILE PARALELE  :  

Echiparea etapei : Etapa este instalată de arbitri. Echipa trece etapa cu 2 

reconecțiuni. 

5. TRECEREA  SUSPENDATĂ : 

Echiparea etapei :  balustradele arbitrilor, însoțirea de echipă, bucle locale de 

asigurare. 

Echipa trece etapa pe funiile montate de arbitri, autoasigurarea este obligatorie în 

ambele capete ale etapei. 

6.TRAVERS 

Echiparea etapei : : bucle locale pentru autoasigurare, balustrada arbitrilor. 

Echipa trece etapa pe funiile montate de arbitri, autoasigurarea este obligatorie. 

7.COBORÎREA : 

Echiparea echipei  : balustrade ale arbitrilor, bucle locale pentru autoasigurare la 

începutul etapei, linia de limită și sfîrșitul etapei. 

Echipa trece pe funiile montate de arbitri, autoasigurarea este obligatorie în capătul 

de sus al etapei, participantul, fiind obligat sa treacă de linia de limită. 

8.CORZILE  PARALELE  ÎNCLINATE  ÎN  SUS : 

Echiparea etapei : balustrada , balustrada arbitrilor, bucle locale de asigurare, bucle 

pentru organizarea asigurării de echipă. 



Automontarea însoțirii. Primul participant se va deplasa cu asigurarea de arbitru de 

sus și obligatoriu cu nodul prusic și carabin. Echipa montează însoțirea și trece 

etapa pe funiile montate de arbitri, autoasigurarea este obligatorie în ambele capete 

ale etapei.  

 9. TRECEREA  SUSPENDATĂ  SUB  UNGI : (în jos)    

 Echiparea etapei: balustrada, balustrada arbitrilor, bucle locale de asigurare, bucle 

pentru organizarea asigurării de echipă. Echipa montează asigurarea de echipă, 

trece etapa pe funiile montate de arbitri, autoasigurarea este obligatorie în ambele 

capete ale etapei. Pentru ultimul participant trebuie obligatoriu de organizat 

însoțirea de jos, prin carabinul de arbitru de sus.  

10. AUTOMONTAREA CORZILOR  PARALELE : 

               

   VALOAREA   ETAPELOR  : 

Pendulul – 30 puncte; 

Mușuroaie – 30 puncte; 

Urcarea,coborîrea, corzile  paralele – 60 puncte; 

Suspendată – 90 puncte; 

Travers – 30 puncte; 

Corzile paralele înclinate în sus – 120 puncte; 

Trecerea suspendată sub ungi (în jos) – 120 puncte; 

Montarea corzilor paralele – 180 puncte; 

Sarcina echipelor   - sa adune cît mai multe puncte. 

Timp normativ – 40 min; 

Timp control – 60 min. 

Depășirea timpului normativ – 40 min., se penalizează cu 5 puncte fiecare minut. 

 

 



 


