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________________________ Hîncu А. 

 

«_______»_____________2017 

«A P R O B» 

Președinte CS  «FAURI» 

 

___________________________ Doneț B. 

 

«_______»_____________2017 
 

Stația Orășenească a Tinerilor Turiști mun.Chișinău 

Clubul sportiv «FAURI» 

 

REGULAMNET 

CUPA DE IARNĂ a mun. CHIȘINĂU  2018  

 LA ORIENTARE SPORTIVĂ. 

1. OBIECTIVELE 

Propagarea și popularizarea orientării sportive în rîndurile tineretului și a populației mun. Chișinău, sporirea 

performanțelor sportive,evidențierea celor mai performanți sportivi, atragerea noilor membri, menținerea bunei 

dispoziții și a formei sportive.  

2. ORGANIZATORI 

Organizatori  – SOTT Chișinău, CS «FAURI».  

Organizarea și desfășurarea va fi asigurată de Colegiul de arbitri . 

Răspunzători de organizare și desfășurare: 

Tatiana Baculina  0697-53653  E-mail: t.baculina@gmail.com 

Elena Marușceac   0796-81306 

3. Participanți 
Competițiile se vor desfîșura la individual în grupele de vîrstă: 

М/W А   (1998 – 2002 a.n..); 

М/W B    (2003 – 2004 a.n..); 

М/W C    (2004 a.n.. și mai tineri); 

M/W «Maturi»  
«Novici»   (recomandată pentru începători); 

În Cupă participă sportivii din grupele A,B,C,”Maturi”,”Novici”. În caz,că se vor înscri în grupă mai puțini de 

3 sportivi etapa Cupei nu va fi validă. 

Sportivii  înscriși în grupa ”Novici” participă cu scopul de a se familiraliza cu orientarea  ca probă sportivă. 

Dupa dorința sportivilor din grupa ”Novici”, pot să treacă în grupele, conform vîrstei.  

4.Orarul etapelor Cupei 

  Cupa se va  desfășura din nioembrie 2017 pînă în martie 2018  și este alcătuită din 5 etape și finala după 

cum urmează: 

Tabela 1 

Etapa Data  Proba competiției 

1 26.11.2017 «Surpriză Foto» 

2 16.12.2017 «Labirintul cunoștințelor». Orientare ăn labirint( liceul  AȘM)  

4 31.12.2017 «Revelion». Orientare la alegere de ”sărbătoare” 

5 27.01.2018 «Plutanina». Orientare în labirint ( liceul  M.Basarab) 

6 18.02.2018 «O Blin». Orientare după linie 

7 11.03.2018 «Primăvara Chișinăuneană». Finala Cupei 

În dependență de condițiile meteo și tehnice Colegiul de arbitri își asumă dreptul de a scimba proba și locul 

desfășurării etapei. 

Informații suplementare despre fiecare etapă în parte vor fi în buletinele informaționale, care vor fi publicate 

înaintea fiecărei etape.. 

Procesele rezultatelor a fiecărei etape vor fi publicate după desfățurarea etapei Cupei. 

 

ATENȚIE!  Toată informația, ce depinde de desfășurarea Cupei de iarnă (regulamentul, buletinele, fișele 

de start și a rezultatelor) va fi publicată pe saitul FOS RM  www.orienteering.md, 

https://www.facebook.com/mda.orienteering/,  pe saitul SOTT Chișinău  sott.ucoz.net , la fel 

și în incinta SOTT Chișinăi și la locul desfășurării  a fiecărei etape.  

5. Ordinea detrminării cîștigătorilor și premianților 

http://www.orienteering.md/
https://www.facebook.com/mda.orienteering/
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Cîștigătorii și premianții Cupei se determină conform rezultatelor  etapei finale ,proba ”Parsiut” orientare 

clasică.  

La fiecare etapă, din cele 5 ,participanții vor acumula puncte conform locurilor ocupate  după cum urmează în 

Tabela 2. 

Tabela 2  

Locul la  

etapă 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 37 38 39 

40 и 

более 

Descalificarea ori 

neparticiparea 

Punctajul 140 133 127 121 116 111 106 102 98 94 88 85 82 … 10 7 4 1 0 

Punctajul se acumulează, conform locurilor ocupate la etape și sportivii se arangază în fișa prealabilă a 5 

razultate ale Cupei, pentru determinarea componenței fișei de strart în etapa finală a ”parsiut”ului.  

În etapa finală  vor participa sportivii ,care au pierdut  liderului  grupei ,după suma a 4  celor mai reușite 

rezultate, nu mai mult de 300 de puncte. 

În cazul anulării unei sau mai multe etape, numărul etapelor se vor determina, după cum urmează în Tabela 3. 

Tabela 3  

Numărul etapelor Cupe desfășurate 3 2 

Numărul etapelor considerate 2 1 

Liderul în fiecare grupă pleacă la minuta zero conform  cronometrului  arbitrilor. 

Timpul startului celorlalți sportivi se va determina după formula: 

Tpart = (Suma punct lider – Suma punct sport) * 6 / 60 

unde: Тpart    - timpul participantului, min 

  suma punctlider  - punctajul, acumulat de lider la etapele consuderate ale Cupei 

  suma punct sport - punctajul acumulat la etapele Cupei de sportiv/ 

Anexă: 1 punct = 6 sec. 

Participanții, în fișa rezultatelor ocupă locul conform ordinii sosirii în finală, indiferent de timpul realizat la 

etapa finală. 

Participanții, care n-au nimerit în ”gandicap”(parsiut), participă la competiția ”Primăvara Chișinăuneană” cu 

intervalul de start 1 min. Startul acestei competiții se va da peste 10 min după plecarea ultimului finalist al Cupei. 

. 

6. Premierea 
Cîștigătorilor și premianților fiecărei etape li se vor ănmăna diplome de gradul respectiv și premii bănești, 

mărimea cărei depinde de numărul de participanți în fiecare grupî la fiecare etapă. 

Cîștigătorilor și premianților Cupei după rezultatul finalei li se vor înmîna diplome și prime. Cîștigătorii Cupei 

vor fi premiați cu certificate de eliberare de taxe la competițiile desfășurate de SOTT Chișinău pentru  anul 2018. 

Tuturor participanților la ”gandicap” li se vor înmîna suvenire mamorabile. 

7. Oferte 

Ofertele prealabile de participare la fiecare etapă în parte a Cupei se vor depune în scris pe adresa SOTT 

str.Gh.Ureche,56 ori pe adresa electronică  orient.entry.md@gmail.com cu titlul  «Cupa de iarnă 2018». 

Ofertele se primesc înaintea fiecărei etape. 

Ofertele de participare la competiții pe loc NU SE SOLICITĂ,dar va fi posibil doar în cazul în care sunt 

HĂRȚI LIBERE. 

În cazul lipsei hărților libere,participanții care nu s-au înscris prealabil, pot participa în grupaq ”Novici”, 

indiferent de vîrsta și calificarea sportivă.  

8. Finanțarea 
Pentru elaborarea hărților,arenda echipamentului și formarea fondului premial, participanții vor achita taxa de start 

la fiecare etapă în mărimea: 

 Categoriile de vîrstă «Maturi»       – 20 lei; 

 Categoriile de vîrstă «А», «B», «С» – 10 lei; 

 Categoria de vîrstă  «Novici»   – 5 lei . 

 

ATENȚIE! Stimați sportivi și oaspeși! În legătură cu creșterea cazurilor,cînd sportivii înscriși prealabil la 

concurs nu se prezintă la start și nu achită taxa de start, se întroduce sancțiunea de limitare de 

participare la etapele următoare. Participanții, care s-au înscris , dar n-au participat la concurs, 

achită o taxă de compensare pentru cheltuielile depuse (materiale și de timp) în mărime de 5 lei, ce 

vor fi depuse la următoarea etapă a Cupei ori la oricare altă competiție. Sportivului i se va înmîna 

setul de materiale pregătit pentru concurs, ce poate include: harta, 

mailto:orient.entry.md@gmail.com
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numărul,cartela,boldurile,materiale informative ș.a. Vă rugăm să vă atîrnați cu înțelegere și sperăm 

spre o cooperare amiabilă. 

 

Responsabilitatea pentru viața și sănătatea sportivilor este pe seama antrenorilor și oficialilor delegaților. 

Responsabili pentru viața și sănătatea antrenorilor și oficialilor sunt însugi antrenorii și oficialii. 

 

 

 

PREZENTUL REGULAMENT ESTE ȘI CONCOMITENT ȘI INVITAȚIE OFICIALĂ LA COMPETIȚII 


