
APROB : 

    Staţia Orăşenească a tinerilor                                                                  

  turişti mun.Chişinău   

                                                                                    

      Director_________A.Hîncu                                                                                      

 
 

REGULAMENTUL 

Campionatului de primăvară al mun. Chişinău la orientare sportivă. 

 „Azimut-Prietenia  2019” 

 
Scopul şi sarcinile: 

 Verificarea nivelului de pregătire a sportivilor din municipiu; 

 Remarcarea celor mai puternici sportivi; 

 Completarea selecționatei municipiului Chișinău pentru participarea la concursuri naționale și 

internaționale; 

 Propagarea orientării sportive printre copii și tineri. 

 

Perioada şi locul desfăşurării: 

14 aprilie 2019, mun.Chişinău, sectorului Rîșcani,Chișinău .  

Participanţii competiţiilor:  La competiții participă elevii școlilor medii de cultură generală, liceelor și 

cluburilor sportive, liceul municipal sportiv și invitați din alte localități ale Republicii Moldova, la 

următoarele categorii de vîrstă: 

MW10 (2009 și mai tineri); MW12 (2007-2008); MW14 (2005-2006); MW16 (2003-2004); MW18-20 

(1999-2002); MW 21( 1998 și mai mari); MW40 (1977-și mai mari);  

Organizatorii: Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport în comun acord cu  Staţia Orăşenească a 

Tinerilor Turişti mun. Chişinău.  

 

Programul de desfăşurare: 

14 aprilie 

                                        10.30 - Inaugurarea competiţiilor 

                                         11.00-14.00 Competiţii la orientare sportivă distanță Sprint 

      14.00 – Premierea învingătorilor 

                                         15.00-16.00 Dereticarea teritoriului competiţiilor 

 

Aprecierea rezultatelor: Rezultatele se vor determina în conformitate cu Regulile competiţiilor la 

orientare  sportivă. 
 

Documente: Cererea de participare care include: numele,prenumele, anul naşterii,grupa, categoria 

sportivă – se prezintă la SOTT  pînă la 11 aprilie, ora 18.00.  

LA LOCUL DESFĂŞURĂRII COMPETIŢIILOR CEREREA  DE  PARTICIPARE  NU SE  

PRIMEŞTE. 

Referitor la informaţia suplimentară vă puteţi adresa la SOTT m.Chişinău , t.022 54-22-53, e-mail: 
sott@list.ru 
 

Premierea: Învingătorii competiţiilor vor fi menţionaţi cu diplome de gradul respectiv acordate de 

DGETS și premii bănești. 
 

Cheltuielile pentru desfăşurarea competiţiilor din contul DGETS; pentru participarea la competiţii-din 

contul organizaţiilor care deleagă echipele la competiţii.  

Arenda CIP  pentru grupele MW10; MW12, MW14, MW16, MW18-20,   - 10 lei; pentru grupele: 

 MW 21, MW 40,– 20 lei.  

 

Responsabili pentru sănătatea şi securitatea participanţilor la competiţii sunt participanţii şi 

reprezentanţii lor.  
 

Prezentul regulament este concomitent şi invitaţie de participare la competiţii. 

mailto:sott@list.ru

