
Bule%n informațional adițional 

Campionatul Republicii Moldova la orientare spor%vă. Probele Medie și Lungă 

Campionatul Republicii Moldova la orientare spor%vă între elevi 

24-25 octombrie 2020, s.Bobeica, r.Hinceș% 

Nota: informația din acest bule4n este adițională și conține unele modificări din regulamentul de bază 

1) Locul desfășurăii: arena concursului în același loc ambele zile de concurs - Tabăra de Odihnă 
“Privighetoarea”, din apropierea satului Bobeica, r. HînceșB.  

 Link spre arena concursului  hKps://goo.gl/maps/w1uDszaCc6X3LVix5 

                Coordonate GPS 

2) Direcția spre centrul concursului: vă sugerăm să urmați aceste săgeți, pentru a evida 
drumururile cu glod. Drumul până în tabără este accesibil pentru majoritatea unităților de 
transport 

3) Modificări în program: 

24 octombrie, 11.30 – fesBvitatea de deschidere 

                            13.00 – startul compeBției. Proba Lungă 

  20.00 – ședința reprezentanților 

25 octombrie, 11.00 – startul compeBției. Proba Medie 

  14.00 – fesBvitatea de premiere 

https://goo.gl/maps/w1uDszaCc6X3LVix5


4) Arena de concurs și Legenda la harta de mai jos: 

CIfrele 1 și 3 - loc de amplasare a cortului cu permisiunea de a face rug 

Cifra 2 - loc pentru amplasarea cortul. Nu se permite de făcut rug 

Cifra 5 - scena pentru fesBvitatea de premierea. Amplasarea boxelor va fi tot aici.  

Cifrele 8 și 7 - WC. Vă rugăm să păstrați curățenia 

Cifra 9 - fântână cu apă potabilă 

Cifra 9 - locul rugului mare (sâmbătă ora 21.00) 

Cifra 6 - parcare. 

Atenție parcarea este în același loc ca și coridorul de finiș, de aceea deplasarea cu unuBățile de 
transport va fi restricționată. 

24 octombrie: deplasararea mașinilor va fi interzisă în intervalul 12.30-17.00  

25 octombrie: deplasarea mașinilor va fi interzisă în intervalul 10.30-14.00 

Dragi șoferii, vă rugăm să aveți sBmă față de parBcipanți și organizatori, și să respectați intervalul 
menționat. Dacă nu vă este comod, puteți lăsa mașinile la intrarea în pădure. 



5) Listele de start nu vor fi afișate nici in arenă, nici la start, nici la finiș. Pentru prima zi de concurs: 
reprezentanții vor primi câte un exemplar din listele de start, la comisia de validare, iar rezultatele  
compeBției, veți fi anunțați sa vă apropiați sa le ridicați după ce vor fi prelucrate. Va rugăm, 
insistent, să nu intrebați la fiecare 5 min când vor fi rezultatele. Să fiți atenți, la informația ce se 
anunță la microfon. În Bmpul compeBției, dacă apar intrebări, contactați doar arbitrul principal: 
Andrei Golovei (060846639). Este doleanța organizatorilor, pentru păstrarea distanței sociale.  

6) La comisia de validare, veți prezenta oferta de parBcipare cu toți parBcipanții. Oferta trebuie să 
coincidă cu oferta expediată pe email. Modificări, la locul compeBției nu se admit. 

7) taxele de participare : vor fi doar taxele reduse pentru toți participanții

8) listele de start, în ambele zile de concurs: vor fi formate conform deciziei Prezidiului din 
iunie 2019: după categoriile de vîrstă. 

9) De pe site descărcați regulamentul pentru prevenirea COVID19. Vă rugăm, să respectați 
regulile cu strictețe, de asemenea aduceți la cunoștință și discipolii Dvs.

10) Cazarea: este posibil de cazat în corturi și in casuțe. Căsuțele sunt dotate cu paturi din 
plasă de metal și saltele. Lengeria nu va fi. Taxa petru o noapte 20lei/persoană. Pentru cazarea 
in casuțe, sunați preventiv OBLIGATORIU (Andrei Golovei 060846639) 

11) Amintim: înregistrarea este până 21 octombrie, la ora 18.00. După, nu vor fi acceptate 
modificări.

12) Categoria 12 ani, va avea marcaj

13) Categoria OPEN, va avea dificultate de tip - Ușor

14) Parametri distanțe

24 octombrie 2020 – distanța lungă 25 octombrie 2020 – distanța medie

Categorie Lungime Nr.pc Lungime Nr.pc

OPEN 2610 7 2560 7

M12 1550 6 2210 8

W12 1550 6 2210 8

M14 3000 11 2710 10

W14 2790 10 2560 7

M16 4950 10 3440 12

W16 3000 11 2710 10

M18 6220 13 4050 12

W18 4950 10 3440 12

W20 4950 10 3510 13

M20 6220 13 4050 12



*NOTĂ  categoriile care vor avea mai puțin de 3 participanți vor fi combinate cu alte categorii. 
Regula se aplică doar pentru Campionatul între Veterani

M21 8440 17 4480 16

W21 6150 11 3830 14

M35 8440 17 4480 16

W35 5340 11 3510 13

M40 6220 13 4050 12

W40 5340 11 3510 13

M45 6150 11 3830 14

W45 4950 10 3440 12

M50 5140 10 3830 14

W50 4950 10 3440 12

M55 5140 10 3350 14

W55 4700 9 3220 12

M60 4700 9 3350 14

W60 4700 9 3220 12

M65 2820 11 2510 10

W65 2820 11 2510 10

M70 2820 11 2510 10

W70 2820 11 2510 10

M75 2820 11 2510 10

W75 2820 11 2510 10

Trasator Vladimir Cabîș Vladimir Cabîș

Timp de control 2h 30min 2h 00min

Distanța până la 
Start 1,2 km, 105m 1,7 km, 10m


