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REGULAMENT 
Cupa de iarnă  a mun. Chişinău la turism pedestru ( juniori ) 

 

1.Scopul şi sarcinile 

 propagarea turismului pedestru între elevi; 

 sporirea măiestriei sportive a tinerilor turişti; 

 determinarea celor mai performanți sportivi și echipe. 
 

2 .Perioada şi locul desfăşurării 

Competiţiile se vor desfăşura în 3 etape după cum urmează: 

I etapă, 12-13.12.2015, L.T. „Mihai Grecu”- competiții individuale; 

II etapă, 30-31.01.2016, Gimnaziul „Galata” – competiții în perechi; 

III etapă, 13-14.02.2016, L.T. „A. Russo”- competiții în 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, cluburi sportive şi alte organizaţii 

obşteşti din mun. Chișinău. Se permite participarea sportivilor, doar într-o categorie de vîrstă. 
 

5.Componenţa echipei: 

La I etapă: Numărul participanților  de la o echipă este de maxim 15persoane,  se vor lua în calcul 6 din cele 

mai bune rezultate. 

La II etapă: Numărul perechilor (băieți, mixt, fete) de la o echipă este de maxim 7perechi,  se vor lua în 

calcul 3 din cele mai bune rezultate (minim o pereche de fete sau două de mixt). 

La III etapă:  Componența echipei, 9 persoane - 6 sportivi /nu mai puţin de 2 fete/, 2 participanţi în rezervă, 1 

antrenor, se permite participarea a 2 echipe de la o delegație. 

 

Competiţiile se vor desfăşura în 2 categorii de vârstă: 

Grupa mare : clasele 9-12; 

Grupa mică : clasele 5-8. 
 

 

6.Aprecierea rezultatelor 
 Rezultatele se vor determina în conformitate cu Regulamentul General al competiţiilor la turism 

pedestru, Regulamentului Cupei  şi Condițiile fiecarei etape aparte (Buletine informaționale) care vor fi 

publicate cu cel putin 2 săptămîini inaintea desfășurării competiției. Colegiul de arbitri își rezervă dreptul de a 

face modificări în prezentul regulament pînă la începerea competiției. 

În clasamentul general se va lua în calcul suma locurilor ocupate la toate cele 3 etape. În cazul în care 

suma locurilor va fi egala, prioritate va avea echipa cu un loc mai bun la etapa a III-a a Cupei.  
 

7.Premierea 

Echipele învingătoare la etapele I-III, vor fi menționate cu diplome.  Echipele învingătoare  în 

clasamentul general la vor fi menţionate cu cupe memorabile şi diplome , echipele premiante cu diplome de 

gradul corespunzător. 
 

8. Cheltuielile 

Cheltuielile ce ţin de organizarea competiţiei - din contul SOTT. 

Cheltuielile ce ţin de participarea la competiţii - din contul organizaţiilor participante. 

 

9.Documente 

Echipele se prezintă la competiţii cu cererea nominală , vizată de organizaţiile de resort. 

Cererile prealabile se prezintă la SOTT cu 3 zile înainte de începerea competițiilor. Taxa de start – 10 lei 

pentru  o persoană. 

 

PREZENTUL REGULAMENT  ESTE CONCOMITENT  ŞI INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA 

COMPETIŢIE 


