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Buletin informational nr. 3  
  Campionatul Republicii Moldova 2015 

Probele Sprint individual și Sprint Ștafeta mixt 

și competiții complementare  „Chișinău Open” 
 

1 OBIECTIVELE: Propagarea şi popularizarea orientării sportive, dezvoltarea legăturilor de 

prietenie cu sportivii ţărilor vecine, menţinerea tradiţiilor sportive, evidenţierea celor mai puternice echipe 

şi celor mai performanţi sportivi. 
 

2. LOCUL ŞI TIMPUL DESFĂŞURĂRII: probele de Sprint individual și Sprint Ștafeta mixt vor 

avea loc pe 20-22 martie 2015 în or. Chișinău. Proba sprint se va desfășura, în sectorul Botanica, zona 

rezidențială dintre străzile N. Zelinschi, bd. Decebal și str. Trandafirilor. Proba Sprint Ștafeta mixt se va 

desfășura în sectorul Rîșcani în parcul din preajma Universității Tehnice din Moldova.  

3. ADMINISTRAREA: Ministerul Tineretului şi Sportului al RM, Federaţia de Orientare Sportivă 

din RM. Organizarea şi desfăşurarea va fi asigurată de Colegiul de arbitri aprobat în modul stabilit. 

4. PARTICIPANŢI: În competiţie vor participa echipele raioanelor și municipiilor RM, formate din 

sportivi cu reşedinţa permanentă sau temporară. 

Competiţiile se vor desfăşura în următoarele categorii de vîrstă: 

W14, M14 (a.n. 2001-2002) 

W16, M16 (a.n. 1999-2000) 

W18, M18 (a.n. 1997-1998) 

W20, M20 (a.n. 1995-1996) 

W21, M21 (a.n. fără restricţii) 

Competiţiile individuale se vor desfăşura la proba SD  

Competiţiile pe echipe la proba RDM. 

- Sprint ştafeta mixt 2+2 (RDM) – ştafeta mixtă în 4 schimburi – în echipa fiecărei categorii de vîrstă 

participă 2 concurenti de sex feminin şi 2 concurenti de sex masculin (2W+2M), fiecare alergînd alternativ 

cîte 1 schimb de ştafetă.  Numărul de echipe de la o delegaţie nu este limitat. 

Competițiile complementare „Chișinău Open” proba Sprint individual, se vor desfășura în 

următoarele categorii de vîrstă: M/W12 (a.n. 2003-2004), M/W14(a.n. 2001-2002), M/W16(a.n. 1999-

2000, M/W18-20(a.n. 1995-1998), M/W21(a.n. fără restricţii), M/W35-40(1975-1980), M/W45-50(1965-

1974), OPEN, OPEN T, iar proba Sprint Ștafeta mixt, aceleași categorii ca și la Capionatul RM, și traseiele 

individuale OPEN și OPEN T. 
  

5. PROGRAM: 
20.03.2015  de la 16.00

  
- sosirea concurenţilor, comisia de validare.  

21.03.2015  până la 10.45  - comisia de validare; 

11.00   - festivitatea de deschidere; 

11.50               - închidearea zonei de carantină. 

12.00 – 16.00 - competiții proba Sprint individual (SD) , competiții complementare 

 

22.03.2015  10.00 – 14.30 
 
- proba Sprint ştafeta mixt 2+2 (RDM) 

15.00 – 15.30 – festivitatea de închidere, premierea învingătorilor. 

16.00 – 16.30 - salubrizarea teritoriului, plecarea. 
 

6. DETERMINAREA REZULTATELOR: 

 Rezultatele Capionatului Republicii Moldova se vor determina conform Regulamentului 

General.  

La competițiile complementare „Chișinău Open” prima zi rezultatele se vor determina paralel cu 

Campionatul RM, pentru categoriile de vîrstă M/W14-M/W21, și aparte pentru categoriile de vîrstă 

M/W12, M/W35-40, M/W45-50. La proba Sprint Ștafeta mixt rezultatele se vor determina parale cu 

Campionatul RM, indiferent de nr. de echipe participante de la un teritoriu, se permite formarea liberă a 

echipelor. 
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7. CERERI DE ÎNSCRIERE: Cererile preliminare de înscriere la competiţii, cu indicarea numelui, 

prenumelui, datei de naștere, nr. cipului precum și numărului de echipe participante la proba ștafetă, se vor 

prezenta organizatorilor cel târziu pe 17.03.2015 până la ora 18:00 pe adresa de E-mail: 

orient.entry.md@gmail.com. 

ATENȚIE! La competiție se va testa sistemul de înregistrare online a sportivilor, astfel cererile 

preliminare de înscriere la competiție se face în paralel și pe pagina electronică competiției 

http://orienteering.md/comp_registration/registration_view.php?1 (linkul poate fi accesat și din calendarul 

competițional). Procedura dată se face doar pentru înscrierea la proba individuală Sprint și este 

OBLIGATORIE. Softul este în limba engleză. Ghidul de utilizare este atașat în secțiunea 

Documente/Documente oficiale ale FOS RM. 

 

Cererile tehnice se vor prezenta: 

- proba Sprint individual (SD), cu distribuirea concurenților pe trei ture – până pe 17.03.2015,  

concomitent cu cererile preliminarii; 

- pentru proba ștafetă, oferta tehnică cu indicarea numelui fiecărui participant și etapei care o va 

alerga se va prezenta la trecerea comisiei de validare în data de 21.03.2015, în Centrul 

competițional. 

 
Sportivii, care nu vor prezenta oferta prealabila, in termenii indicati in prezentul Regulament, vor putea 

participa la competitie in grupele deschise. In aceste grupe locuri sportivilor nu li se acorda. Hartile se 

tiparesc pe loc. 

 

Cererile în forma electronică se vor întocmi în format XLS (Excel). Forma Cererii electronice 

este postată la rubrica Documente/Republicane pe site-ul FSO RM: www.orienteering.md .  

Telefon pentru informaţii suplimentare: 079685845 – Dumitru Plămădeală, 060846639 – Andrei 

Golovei, 069753653 – Tatiana Baculina 

 

La comisia de validare se prezintă: 

1. Cererile nominale finale, adeverite cu semnătura şi ştampila conducătorului subdiviziunii 

sportive/organizației, cu semnătura şi ştampila unităţii medicale. 

2. Buletinele de identitate/certificatele de naștere ale concurenților. 

3.  Carnetele sportivilor completate. 

 

8. TRAGEREA LA SORȚI:  

Pentru competiţia pe echipe şi concomitent individuală, distribuirea concurenţilor pe ture convenţionale 

se va efectua conform celor indicate în Cereri de înscriere. În cazul lipse în Cerere a acestor date, 

distribuirea pe ture se va efectua de arbitri la momentul tragerii la sorţi. 

În interiorul turei va fi efectuată tragerea la sorţi aleatorie la calculator. 

 

9. PREMIEREA:  
Concurenţii clasaţi pe primele trei locuri în fiecare categorie de vîrstă şi în fiecare probă vor fi premiaţi 

cu medalii şi diplome ale MST RM de gradul respectiv. 

Echipele de ştafetă clasate pe primele trei locuri vor fi menţionate cu diplome ale MST RM de gradul 

respectiv. 

 

La competițiile complementare „Chișinău Open” prima zi se va premia paralel cu Campionatul RM, 

pentru categoriile de vîrstă M/W14-M/W21 și aparte pentru categoriile de vîrstă M/W12, M/W35-40, 

M/W45-50. La proba Sprint Ștafeta mixt premierea se va face parale cu Campionatul RM, indiferent de 

nr. de echipe participante de la un teritoriu. Echipele și concurenții clasati pe primele 3 locuri vor fi 

premiate cu diplome FOSRM. 

 

10. FINANȚAREA: Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea competiţiilor vor fi acoperite de 

Ministerul Tineretului şi Sportului al RM, de FOS RM, de sponsori şi de taxele de participare. 

Cheltuielile legate de participarea echipelor şi individualilor la competiţii vor fi acoperite de 

organizaţiilecare deleagă echipele şi invidiaulii. 

mailto:orient.entry.md
http://gmail.com/
http://orienteering.md/comp_registration/registration_view.php?1
http://www.orienteering.md/


3 

 

  

Nr.crt Categoriile de vîrstă 
Taxa de participare la o probă, lei 

plină redusă 

1 
M/W14 şi mai tineri, M/W65 şi mai în vîrstă, M/W 
Novici mai tineri 20 ani 

10 10 

2 M/W16, M/W18 20 10 

3 M/W20, Novici mai în vîrstă de 20 ani 30 15 

4 M/W21 – M/W60 60 40 

5 Grupele OPEN Conform categoriei de vîrstă 
 

Sportivii care sunt membri ai FSO RM şi au achitat cotizaţia anuală pentru 2015, achită taxa redusă. 

Taxa de participare se achită la momentul validării în Centrul Competiţional. 

Arenda cipului 5 lei/zi. 
 

11. CAZAREA: Gimnaziul „Galata”, situat pe bd Dacia 75, costul unei nopti de cazare - 10 lei. 
 

12. Terenul:  
Proba Sprint individual. Terenul este reperezentate de cartierul dintre str. N. Zelinski, str. 

Trandafirilor și bd. Decebal, cu foarte multe drumuri și trotuare asfaltate, ziduri și pereți de piatră, 

netraversabili.. Fiți atenți la legenda posturilor de control.Relieful reprezintă o pantă cu înclinare 

ușoară. Vegetația este 90% reprezentată de copaci maturi. Se poate de alergat în adidași și 

echipament deschis. 

 

Proba Sprint individual. 
Terenul este reprezentat de teritoriul Uiversității Tehnice din R.M., de la s. Rîșcani, zona rezidențială, și o 

parte din parcul dintre str. Studenților și Calea Oreheiului. Relieful în proporție de 70 % este plat, pe 

alocuri cu forme de macro și micro relief. Vegetația preponderent este reprezentată de copaci maturi, doar 

în zona de parc, sunt porțiuni cu traversabilitatea de 70-100 %. Se poate de alergat în adidași și forma 

deschisă. 

 

13. Parametrii traseelor: 

 

Nr. 21.03.2015 Sprint 

Categoria 
de vârstă 

Nr. PC L, m 

1 W12 9 1640 

2 M12 9 1800 

3 W14 9 1800 

4 M14 12 1840 

5 W16 12 1840 

6 M16 11 2320 

7 W18,20,21 15 2,270 

8 M18,20,21 19 3050 

9 W35-40 12 1840 

10 M35-40 11 2320 

11 W45-50 8 1910 

12 M45-50 9 1810 

13 OPEN 8 1630 

 14 OPEN T 15 2470 

 

 

 

  

Nr. 22.03.2015 Sprint Ștafeta mixt 

Categoria 
de vârstă 

Nr. PC L, m 

1 MW14 8 1580 

2 MW16 12 2230 

3 MW18 13 2300 

4 MW20 14 2480 

5 MW21 17 3250 

6 OPEN 10 1520 

7 OPEN T 14 2350 

  Timpul limită, proba Sprint individual, 60 

minute. Azimutul salvator Nord, pînă la str. 

Trandafirilor. 

Timpul limită, proba Sprint Ștafeta mixt,  4 

ore, echipa.  Azimutul salvator Sud , pînă la str. 

Studenților. 
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  Timpul limită, proba Sprint individual, 60 minute. Azimutul salvator Nord, pînă la str. Trandafirilor. 

Timpul limită, proba Sprint Ștafeta mixt,  4 ore, echipa.  Azimutul salvator Sud , pînă la str. 

Studenților. 

 

Atenție!!!!  Pentru proba Sprint individual va fi organizată zona de carantină. Toți sportivii sunt 

obligați să intre în zona de carantină și să se înregistreze pină la ora 11:50. După ora 11.50 intrarea și 

ieșirea din carantină este interzisă. 

 

La proba Sprint Ștafeta mixt, sportivii dau startul în felul următor: WMMW (W- femeie, M-barbat) 

 

14. Schema de deplasare spre centru competiţiilor 21.03.2015, proba Sprint individual. 

Centrul competițional pentru proba Sprint individual va fi lîngă LT „B.P. Hașdeu”, vizavi de 

parcul de distractii din parcul „Valea Trandafirilor” 

 
 

Schema de deplasare spre centru competiţiilor 22.03.2015, proba Sprint Ștafeta mixt. 

Centrul competițional pentru proba Sprint Ștafeta mixt va fi lîngă lingă complexul sportiv al UTM 

din sectorul Rîșcani. 

 
 

NOTĂ: Responsabilitatea pentru viaţa şi sănătatea sportivilor este pe seama antrenorilor şi oficialilor 

delegaţiilor. Responsabili pentru viaţa şi sănătatea antrenorilor şi oficialilor sunt însuşi antrenorii şi 

oficialii.  
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Prezentul REGULAMENT este invitaţie oficială la competiții. 

 


