
 „APROBAT” 
Directorul Stației Orășenești a  

Tinerilor Turiști din mun. Chișinău 

 

Hîncu A. ________________ 

 

 

 

REGULAMENT 
Cupa de iarnă a mun. Chişinău la tehnica turismului pedestru 

 
1. Scopul şi sarcinile. 

 propagarea turismului pedestru între elevi; 

 sporirea măiestriei sportive a tinerilor turişti; 

 determinarea celor mai performante echipe. 

2. Perioada şi locul desfăşurării. Competiţiile se vor desfăşura pe 04 febuarie 2018 la LT „M.Grecu” 

3. Organizator:  Staţia Orăşenească a tinerilor turişti mun. Chişinău. 

4. Participanţii la competiţii: 

La competiţii iau parte echipe ale unităţilor de învăţămînt şi educaţie din mun. Chişinău. 

5. Componenţa echipei:  

9 persoane - 6 sportivi /nu mai puţin de 2 fete/2 participanţi în rezervă, 1 antrenor. 

Competiţiile se vor desfăşura în 2 categorii de vârstă: 

Grupa mică : clasele 5-8; 

Grupa mare : clasele 9-12. 

6. Program: 

       04.02.2018 : 

9.00- 9.15 – trecerea comisiei de validare; 

09.15 – inaugurarea competiţiilor ; 

09.30 –tragerea la sorţi ; 

09.45- demonstrarea traseului; 

10.00 – competiţii la tehnica turismului pedestru.  

Startul primelor echipe 

 10.00 grupa mică – fâşia cu obstacole; 

 12.00 grupa mare – fâşia cu obstacole 

17.00 – festivitatea de premiere. 

7. Aprecierea rezultatelor. 

Rezultatele se vor determina în conformitate cu condiţiile de desfăşurare a Cupei de Iarnă mun. 

Chişinău la tehnica turismului pedestru şi  Regulile competiţiilor la turism pedestru. 

8. Premierea. 

Echipele învingătoare vor fi menţionate cu cupe şi diplome de gradul corespunzător. 

9. Cheltuielile. 

Cheltuielile ce ţin de organizarea competiţiei - din contul SOTT. 

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

10. Documente. 

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

Cererea prealabilă se prezintă la SOTT până la 02.02.2018. Taxa de start – 60 lei de fiecare 

echipă. 

11. Notă: Conform ord. nr.03ab din 05.01.2018 al SOTT, conducătorii de cerc: G.Cazacu, 

G.Crăciun, L.Golovei, C.Danuța, A.Filipenco, V.Lanșceacova, C.Pîntea, V.Cozma sunt 

desemnați arbitri pe traseu 

PREZENTUL REGULAMENT ESTE CONCOMITENT ŞI INVITAŢIE DE 

PARTICIPARE LA COMPETIŢII. 

 


