
 

 

Parc-Tur XIII „Toamna de aur” 

Campionatul deschis al mun. Chişinău la orientare sportivă,  
Consacrat hramului or.Chişinău 

 

Buletin informational  nr.1 
 

1.Organizatori: 

Direcţia generală Educaţie, Tineret şi Sport, Federaţia de Orientare Sportivă 

Mun. Chişinău, Staţia Orăşenească a Tinerilor Turişti mun. Chişinău. 

 

2. Perioada şi locul desfăşurării: 

Competiţiile se vor desfăşura în perioada 12 – 13 octombrie 2013, mun.Chişinău, sectorul Botanica, parcul „Valea 

Trandafirilor”. 

 

3.Programul campionatului: 

12.10             17.00 - Sosirea echipelor. 

                     17.00-18.00 -  Comisia de validare. 

 

13.10             10.30  Inaugurarea competiţiilor 

                      11.00-14.00  Competiţii la orientare sportivă – orientare clasică 

                      15.00-16.00 Dereticarea teritoriului competiţiilor 

 

4. Participanţi: 

MW-12(2002-2001);MW-14(2000-1999);MW-16(1998-1997);MW-18-20(1993-1996); MW „A” ;  

MW „B”; Open; În caz de necesitate colegiul de arbitri îşi asumă dreptul de a comasa sau despărţi categoriile de vîrstă. 

 

5.Determinarea rezultatelor: 

Rezultatele se vor determina in conformitate cu Regulamentul General al competiţiilor la orientare sportivă. Se va folosi 

sistemul de înregistrare electronică SportIdent. 

 

6. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea competitiilor - din contul DGETS şi FOS m.Chişinău. 

Taxa de start: pentru grupele MW 12 – 20 – 5 lei; pentru grupele MW A; B; – 15 lei; 

Arenda CIP – 5 lei pentru fiecare grupă. 

 

7. Premierea: 

Invingătorii competiţiilor vor fi menţionaţi cu premii şi diplome de gradul corespunzător. 

 

8. Documente :  

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

– se prezintă la SOTT pină la 09.10.2013 LA LOCUL DESFĂŞURĂRII 

COMPETIŢIILOR CERERE DE PARTICIPARE NU SE PRIMEŞTE. 

Referitor la informaţia suplimentară vă puteţi adresa la SOOT m.Chişinău , t.54-22-53, 

I.Platovskaia, (sott@list.ru). 

Toţi participanţii sunt rugaţi să dispună de  ace de siguranţă proprii pentru fixarea numărului de concurs!!! 

 

9. Harta:  

Reprezintă zona parcului public  Valea Trandafirilor, cu multe alei asfaltate, citeva blocuri locative, şi parcul de 

distracţii. Mărimea hărţii - A4, scara hărţii M 1:5000 şi echidistanţa E= 2,5m, anul întocmirii 2013, autor A. Efimenco. 
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10. Parametrii traseelor: 

 Orientare clasică, traseu mediu. 

Categoria M12 W12 M14 W14 M16 W16 M18-20, 

MA 

W18-

20, WA 

MB WB Open 

L, km 1,250 1,050 2,310 2,160 3,550 2,970 5,730 4,290 4,540 3,650 0,970 

PC 9 6 12 10 17 15 29 26 22 20 4 
Descrierile PC vor fi imprimate pe partea din spate a hărţilor concurenţilor şi suplimentar se vor distribui la start. 

Timpul de control – 1,5 ore.  

Distanţa dintre start şi centrul competiţiilor 100 m, sosirea în centrul competiţiilor. Intervalul de start 1 min. 

 

Atenţie pentru categoriile M/W 16, 18-20, A, B  pe traseu veţi avea fluture şi cutie, fiţi atenţi la ordinea atingerii PC, 

exemple sunt date mai jos. 

         Stea                                                                                Cutie 

                              
Sef serviciu trasee: Plămădeală Dumitru 

 

11. Terenul:  

Este reprezentat de forme mari de relief, ca dealuri, văi şi râpe şi trei lacuri . Pe alocuri forme de microrelief şi pârâiaşe. 

 

12. Vegetaţia: Pădure de tip parc reprezentată de copaci maturi, arbusti, tufari,  pe alocuri iarbă înaltă. Zone de teren 

semideschis, deschis. Traversabilitatea vegetaţiei variază de la foarte bună pană la medie (sunt locuri cu desişuri).   

 

13. Zone periculoase: lacurile , în unlele locuri  maluri abrupte şi adânci. Este interzisă traversarea lacurilor în orice mod. 

În unele locuri sun câini vagabonzi. Rugăm reprezentanţii delegaţiilor să îşi informeze discipolii. 

 

14. Schema de deplasare spre centru competiţiilor: 

  

 
Centrul competiţiei se află pe plaja ultimului lac, lingă staţia de salvare, vizavi de centrul comercial JUMBO. 

Hotarele zonei de competiţie: la Nord – str. Melestiu. La Est – bd. Dacia. La Vest – bd. Dacia, Viaduc. La Sud – str. 

Valea Trandafirilor. 

 

15. Mijloace de transport spre Centrul competitiei: Staţia: Palatul Feroviarilor sau Hidrotehnica 

Rute de microbuz: 102, 108, 112, 119, 160, 165, 166, 174, 184, 188,  ş.a.. 

Rute de troleibuz: 1,4,8,17 

 

Responsabili pentru sănătatea şi viaţa participanţilor la competiţii sunt oficialii delegaţiilor. 

Responsabili pentru sănătatea şi viaţa oficialilor (conducătorilor şi antrenorilor) sunt însăşi oficialii. 


