
BULETIN  nr.1 

Condițiile de desfășurare a Cupei de iarnă a mun. Chișinău  

La tehnica turismului pedestru, 22.01.2017 

Data desfășurării : 22.01.2017 

Locul desfășurării – sala de sport a LT ”M.Grecu”. 

Arbitru principal – V.Degteariov. 

   PROGRAMUL   DESFĂȘURĂRII : 

9-00 – 9-30 – sosirea echipelor; comisia de validare 

09-30 – deschiderea competiției; 

09.45 – demonstrarea traseului; 

10-00 – start. 

    DATE   GENERALE : 

1. Echipele dau startul pe rînd, conform  tragerii la sorți. 

2. Traseul este constituit din două blocuri ”A” și ”B”. 

3. Însoțirea se organizează prin carabină cu  păstrarea unghiului (nu mai mult de 90 grade). 

4. Participanții, care indeplinesc asigurarea și însoțirea , trebuie sa fie în mănuși. 

5. Toate coborîrile la diferite etape se efectuiază în mănuși. 

6. Ajutorul reprezentantului ( antrenorului)  prin acțiuni, sfaturi, este interzis, echipa va fi 

suspendată. 

7. Tîrîrea fringhiei  între etape – se interzice, penalizare – 10 puncte. 

8. Colegiul de arbitri are dreptul de a face modificări ale traseului, care  să fie anunțate 

obligatoriu la demonstrarea  traseului. 

9.Echipa trece blocul ”B” numai în cazul, că se include în timpul de control la blocul”A” 

   DETERMINAREA  REZULTATELOR : 

 Fiecare participant, la fiecare etapă premește 10 puncte.Penalizările se scot din aceste 

puncte. Timpul ecinimisit, pîna la timpul de control, se transferă în puncte: 1 min. – 2 puncte. 

 Cîștigă  echipa, care a acumulat mai multe puncte. Dacă suma  punctelor este egală la mai 

multe echipe, cîștigă echipa, care a realizat timp mai bun. 

 

 



GRUPA MICĂ 

ETAPELE  TRASEULUI 

     BLOCUL ”A” 

Timp de control – 25 min 

1. MUȘUROAIE  CU AUTOMONTARE :  liniile de limită. 

Echipa trece etapa cu ajutorul mușuroaielor, care le instalează de sinestătător. 

2. URCAREA   : Echiparea etapei : balustrade ale arbitrilor, bucle locale pentru autoasigurarea la 

sfîrșitul etapei, linia de limită la începutul  etapei. 

3.TRAVERS  

Echiparea etapei : : bucle locale pentru autoasigurare, balustrada arbitrilor. 

Echipa trece etapa pe funiile montate de arbitri. 

4 BÎRNA CU BALUSTRADE. 

5. TRAVERS (din dreapta) 

6. CORZILE PARALELE  :  

Echiparea etapei : Etapa este instalată de arbitri.  

7. TRAVERS(din stînga) 

8. COBORÎRE 

Blocul ”B” 

Timp de control  - 15 min 

1. PENDULUL 

2. POD ÎNGUST 

3. URCAREA PE SCARĂ METALICĂ 

4. TRAVERS CU BALUSTRADE 

5. TRAVERS ORIZONTAL PE PERETE CU BALUSTRADE 

6. TRAVERS ÎNCLINAT CU AJUTORUL CARABINELOR. 

7. COBORÎRE PE SCARĂ DE GIMNASTICĂ 

 

 

 



GRUPA MARE 

BLOCUL ”A” 

Timp de control – 25 min 

1. URCARE (accidentată din stînga) 

2. TRAVERS ( în dreapta) 

3. BĂRNĂ cu balustrade 

4. TRECEREA  SUSPENDATĂ :  (participantul va avea la el numai o singură frînghie) 

5. CORZILE  PARALELE  : însoțirea este organizată de echipă, lungimea etapei 9 m. 

6. TRAVERS   

7. COBORÎRE: CU AUTOMONTAREA PESTE BÎRNĂ, lungimea 6 m (cu o singură frînghie) 

BLOCUL ”B” 

Timp de control – 15 min 

1. PENDUL  DUBLU 

2. MUȘUROAIE CU  (s l e gh i) 

3. URCARE  pe scară metalică 

4. TRAVERS  Înclinat cu prusic 

5. TRAVERS orizontal pe perete stîncos ( руки и ноги по зацепaм, самострах за судейские 

перила) 

6. BÎRNĂ suspendată 

7. COBORÎRE pe scară metalică , cu fixare obligatorie pe penultima scară 

    

 


