
“APROBAT”
Ministrul Educației, Culturii și Cercetării al
Republicii Moldova

__________________   Anatolie TOPALĂ

REGULAMENT

Campionatul RM la Orientare Sportivă, probe: Distanță medie, Ștafeta
Cupa CS «Galata»

1. Scop și obiective:
• Popularizarea și promovarea orientării sportive și a unui stil de viață sănătos;
• Aprofundarea prieteniilor între diferiți sportivi și regiuni.
• Creșterea rezultatelor sportive;
• Determinarea celor mai buni sportivi;

2. Ora si locul: Campionatul se va desfasura in perioada 20 – 21 noiembrie 2021 in zona forestiera a
satului Merenesti. GPS 46.773204, 29.543271

3. Organizatorii competiției: Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova, Federația de
Orientare a Republicii Moldova, clubul sportiv „GALATA”.
Responsabil pentru organizarea campionatului:
Arbitru principal: Golovei Andrei

4. Categorii de participare:

● Campionatul RM 2021, probe: Distanță medie, Ștafetă (în 3 etape) - M/W14, M/W16, M/W18,
M/W20, M/W21. Este permisă formarea de echipe de ștafetă din orașe și regiuni, precum și din
cluburi, organizații educaționale și colective.

● Cupa CS «Tiras-Orient» 2021, probe: Distanță medie în prima și a doua zi - M/W12, M/W50,
M/W65, Open și, de asemenea, doar în prima zi de concurs, - Distanța medie M/W21E. La
grupele M/W21E se va desfășura o clasificare paralelă pentru participanții din grupele de vârstă
M/W18, M/W20, M/W21 ale Campionatului RM, care vor concura la distanțe de elită pe 6
noiembrie.

5. Programul:

20 noiembrie .
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10.00-11.00: Comisia de acreditare
11.20-11:30: Ceremonia de deschidere a competiției
12.00-15:30: Distanța medie
15.30-16.00: Ședința reprezentanților

21 noiembrie
10.30-15.00: Ștafeta,
16.00-16.30: Festivitatea de închidere
16.30-17.00: Salubrizarea teritoriului, plecarea.

6. Determinarea rezultatelor:
Conform Regulamentului de organizare și desfășurare a competițiilor la orientare sportivă

7. Premierea:
Sportivii clasati pe locurile 1-3 in cadrul Campionatului RM (M/W14, M/W18, M/W20,
M/W21)

- la proba Ștafetă vor fi decorați cu medalii și diplome de gradul respectiv
- la proba Distanță medie vor fi decorați cu medalii, diplome de gradul respectiv și premii

bănești în valoare de 150-300lei
Sportivii clasati pe locurile 1-3 in cadrul Cupa CS «Tiras-Orient» conform rezultatelor de
prima zi de competiție, în grupele M/W12, M/W50, M/W65, Open, vor fi premiați cu
diplome de grade corespunzătoare, iar în grupele M/W21E cu diplome grade
corespunzătoare și alte premii.
Sportivii care au ocupat 1-3 locuri în funcție conform rezultatelor de doua zi de competiție,
în grupele M/W12, M/W50, M/W65, Open vor fi premiați cu diplome de grade
corespunzătoare, și alte premii.

8. Finanţarea:
Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea competiţiilor vor fi acoperite de FOS RM, MEC
RM, de sponsori şi din taxele de participare.
Cheltuielile de participare - din contul organizaţiilor care deleagă echipe şi sportivi individuali sau a
sponsorilor acestora.

Taxa de participare conform Regulamentului Financiar al FOS RM, tabelul 2:
Tabelul 2

Categoria participantului Taxa de start pentru o zi de concurs, lei

M/W12 15 lei

M/W14, M/W16, M/W18, M/W20, M/W65,  Open 30 lei

M/W21, M/W50 55 lei

Din contul taxelor de participare vor fi efectuate: lucrări de cartografiere, desenarea hărţilor,
cheltuieli de transport, arenda echipamentelor etc.

Arenda Sportarduino: - 5 lei/traseu
Echipamentul tehnic va fi Sportarduino, respectiv și cipurile vor fi Sportarduino.
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Conform Regulamentului Financiar al FOSRM ((punctul 4.9 Taxa de compensare a
cheltuielilor), în cazul în care sportivii incluși în oferta de participare nu se prezintă la competiții
din anumite motive, reprezentatul echipei din a cărei nume a fost trimisă oferta, va achita o taxa de
compensare a cheltuielior în mărime de: 5 lei.

Modul de achitare a taxei de participare:

1. În numerar la comisia de validare;
2. Prin virament pe contul FOS RM :
Asociația Obștească Federaţia de Orientare Sportivă din Republica Moldova
c/f 1011620002250
MD2004, Chişinău, bd Ştefan cel Mare, 143 2b
c/d 22510031407
BC Victoriabank SA sucursala nr.3
BIC: VICBMD2X416

9. Cereri de participare la concursuri: Cereri preliminare de participare la concursuri cu indicarea
numelui, prenumelui, data nașterii, indicarea calificărilor sportive ale participanților, precum și cererile
tehnice de participare la cursele de ștafetă, cu indicarea numărului de echipele de ștafetă și aranjarea
participanților pe etape*, trebuie trimise înainte de 18.11.2021 pe e-mail: tirasorient@nail.ru Cererile
oficiale cu viză de medic sunt depuse la Comisia de acreditare.

* Dacă este necesar, în echipele de ștafetă anunțate, se va putea înlocui participanții individuali cu un alt
sportiv. Dar o astfel de modificare poate fi făcută cel târziu pe 6 noiembrie, înainte de ora 16.30.

10. Parametrii distantelor:
Parametrii distantelor vor fi publicate in urmatorul buletin informational, dupa inchiderea
inregistrarilor si formarea grupelor finale.

11. Cazare:
1) Pe paturile din căminele centrului de agrement „Victoria” din pădurea satului Mereneşti.
2) În corturi pe teritoriul taberei. În contextul COVID19, fiecare delegație și-a rezervat un loc de
tabără. Spațiul va fi delimitat cu bandă birocratică.
3) Pe paturile din dormitoarele clădirii SOTT din Tiraspol.

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

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