“APROBAT”
Ministrul Educației, Culturii și Cercetării
____________________________ I.Șarov

“APROBAT”
Președintele Federației de Orientare
Sportivă din Republica Moldova
______________________ A. Golovei

REGULAMENT
Campionatului Republicii Moldova la Orientare Sportivă, individual-pe echipe,
între elevi
1. Scopul şi sarcinile:
• Popularizarea şi propagarea orientării sportive şi a modului sănătos de viaţă în rîndurile
tineretului;
• Aprofundarea relaţiilor de prietenie între sportivii diferitor raioane ale Republicii Moldova.
• Creşterea performanţelor sportive;
• Identificarea celor mai performanţi sportivi;
2. Timpul şi locul desfăşurării: Campionatul se va desfăşura în perioada 26-27 septembrie 2020
în pădurea de lângă satul Zloți, r.Cimișlia ( centrul competițional - gps 46.68.4159, 28.927890
3. Administrarea: Ministerul Educației Culturii și Cercetării al R.M., Federaţia de Orientare
Sportivă din R.M., Școala Sportivă Cimișlia
Organizarea și desfășurarea Campionatului la fața locului va fi asigurată de Colegiul Superior de
Arbitri, numit în ordinea stabilită.
Arbitru Principal: Andrei Golovei tel. 06084639
andrei.golovei@gmail.com
Coordonator: Maxim Caraja
tel. 068838686
Secretar Principal: Vladimir Cabîș
Trasator: Adrian Andronic
Cartografi: Serghei Litovcenco, Evghenii Mazur
4. Participanţi: La competiţii vor fi admise colectivele gimnaziilor, liceelor, instituţiilor de
învăţământ preuniversitare şi extraşcolare. Sportivii care nu sunt incluşi în echipe pot participa
individual.
Componenţa echipei în fiecare categorie de vârstă: 1 oficial, 1 antrenor,sportivii ( numărul de
sportivi din partea unei echipe nu este limitat).
Competiţiile se vor desfăşura în următoarele categorii de vârstă:
M/W 14 (a.n.2006-2007), M/W 16 (a.n.2004-2005), M/W 18 (a.n.2001-2003).
(Sportivul poate participa doar într-o categorie de vârstă)
În finală „A” vor fi admişi sportivii care s-au încadrat în limita a 150% din rezultatul obţinut de
sportivul clasat pe prima poziţie în calificări, în prima zi de concurs, în fiecare categorie de vârstă,
(însă nu mai puţin de 15 sportivi, ce au obţinut cele mai bune rezultate în fiecare categorie de
vârstă). Sportivii ce nu s-au calificat în finală A, vor participa în finala B (traseu la alegere liberă).
Complementar vor fi organizate competiții în categoriile de vârstă: M/W12, M/W21, M/W45,
OPEN
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5. Programul:
26

septembrie 14.00-14.30 deschiderea oficială a competițiilor
15.00-18.00 competiţii de calificare individual-pe echipe, în direcţia stabilită
Proba Medie
20.00 şedinţa oficialilor.

27 septembrie 09.00 -12.00 Finala „A” , competiţii în direcţie stabilita, finala „A”
Proba Medie, (lista de start se va forma în baza rezultatelor din prima
zi de concurs: ultimul clasat - va start primul și tot așa mai departe)
10.00 – 12:00 Finala „B”, competiţii la alegere liberă, finala „B”
Proba Alegere,
13.00
Festivitatea de închidere
15.30 - 17.00 salubrizarea teritoriului, plecarea.

6. Determinarea rezultatelor:
Clasamentul pe echipe se va determina în baza rezultatelor obţinute în prima zi de competiţii.
Clasamentul pe echipe în categoriile (MW-14, MW-16, MW-18) se va determina în baza
punctajului acumulat de 6 concurenţi a echipei cu cele mai bune rezultate, însă nu mai nu mai mult
de 4 concurenţi de acelaşi sex., conform tabelului 1. În cazul unui număr egal de puncte acumulat
de echipe, învingătoare este determinată delegația care are mai multe locuri premiante (1-3)
Clasamentul pe delegaţii se va determina prin cumularea punctajului a 10 concurenţi ai fiecărei
delegaţii care au obţinut cele mai bune rezultate (punctaj), indiferent de categoria de vârstă şi sex,
conform tabelului 1. În cazul unui număr egal de puncte acumulat de echipe, învingătoare este
determinată
Tabelul 1.
Clasamentul sportivului echipei şi punctajul obţinut în probe individual
Categoriile de vârstă
W/M

16, 18, 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-19

20

21-2
9

35

32

30

28

26

25

24

23

22

21

20-12

11

10-2

30

40
şi mi
mult

31-3
9
1

DSQ*
0

Clasamentul individual
- MW-14, MW-16, MW-18 - se va determina conform Regulamentului General al FOS RM, în
baza rezultatelor obţinute în finala „A”, în a doua zi de concurs.
- MW-12, MW-21, MW-45, OPEN – se va determina în baza sumei timpilor a ambelor zile,
prioritară fiind a doua zi.
Premierea:
- Delegaţia învingătoare în Clasamentul General va fi decorată cu Cupă şi diplome de gradul
respectiv
- Echipele învingătoare în clasamentul pe categorii de vîrstă (MW-14, MW-16, MW-18) vor fi
decorate cu Cupe şi diplome de gradul respectiv.
- Echipele clasate pe locurile 2-3 vor fi decorate cu diplome de gradul respectiv.
- Sportivii clasati pe locurile 1-3 (MW-14, MW-16, MW-18) în clasamentul individual vor fi
decoraţi cu medalii şi diplome de gradul respectiv.
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Sportivii clasati pe locurile 1-3 (MW-12, MW-21, MW-45, OPEN) în clasamentul individual vor
fi decoraţi cu diplome de gradul respectiv.

7. Finanţarea:
Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea competiţiilor vor fi acoperite de FOS RM, MECC
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
Taxa de start pentru o zi de concurs, lei

Vîrsta participantului

Sportivi licențiați
14 ani și mai tineri, 65 ani și mai în vârstă

Sportivi nelicențiați
30

15-20 ani

30

55

21-64 ani

55

105

Open

20

* vârsta sportivului se calculează după anul de naștere (luna/ziua nu se ia considerație)
Din contul taxelor de participare vor fi efectuate: lucrări de cartografiere, desenarea şi tipărirea
hărţilor, cheltuieli de transport, arenda echipamentelor etc.
Modul de achitare a taxei de participare:
1. În numerar la comisia de validare;
2. Prin virament pe contul FOS RM :
Asociatia Obsteasca 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
Arenda SI-cipului: - în cazul lipsei de SI card, el poate fi arendat de la CS „Fauri”, 10 lei
pentru 2 zile de concurs.
8. Parametri distanță:
Categorie

Sprint ()
Lungime (km)

Medie ()
Nr. PC

Lungime (km)

Nr. PC

M12,W12
M14
W14
M16
3

W16
M18, M45
W18, W45
M21
W21
OPEN
Timp de control: 45min

Timp de control: 1h 30min

*Traseul categoriilor M/W12 va fi marcaj cu bandă alb/roșie. (doar distanța Medie)
9. Cazare:
* în corturi pe teritoriul taberei. În contextul COVID19, fiecare delegație va avea rezervat spațiul
necesar pentru aranjarea taberei. Spațiul va fi delimitat cu bandă roșie.
10. Cereri de înscriere: Cererea nominală de înscriere la competiţii (cu indicarea numelui,
prenumelui, anului naşterii, categoriei sportive, ordinii startului în echipă, numărului SI-cipului)
va fi expediată pe adresa orient.entry.md@gmail.com . Data limită de înscriere 17 septembrie
2019, ora 18.00. Vă atenționăm, înscrierile întârziate nu vor fi acceptate. Lista participanților
trebuie să fie avizată MECC RM conform procedurii. Originalul Cererii nominale de participare,
cu ştampilă şi aviz medical, carnetul sportivului şi Certificatul de naştere sau buletinul se prezintă
la Comisia de validare.
Cererile în forma electronică se vor întocmi în format XLS (Excel). Formularul Cererii
electronice îl descărcați pe linkul de mai jos:
http://orienteering.md/index.php/130-documente/387-formulare-cereri
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.

Responsabili pentru sănătatea şi viaţa participanţilor la competiţii sunt
oficialii/antrenorii delegaţiilor.
Responsabili pentru sănătatea şi viaţa oficialilor (conducătorilor şi
antrenorilor) sunt înşişi oficialii.
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