
Regulamentul 
desfăşurării Cupei  mun. Chişinău la orientare  sportivă,                 

31 octombrie  2020   

1.Scopul şi sarcinile: 
- Verificarea  nivelului de pregătire a sportivilor din municipiu; 
- Remarcarea celor mai puternici sportivi; 
- Completarea selecţionatei municipiului Chişinău pentru participarea la concursuri 
naţionale şi internaţionale; 
- Propagarea orientării sportive printre copii şi tineri; 
                                                 2.Data şi locul desfăşurării : 
           Competiţiile se vor desfăşura în   sectorul Buiucani (Parcul ”Valea Morilor”, 
scara USM), în ziua de  31 octombrie  2020.  Deschiderea oficială   31 octombrie  
2020 -  ora 10.30, începutul competiţiilor 11.00.    
                                              3.Participanţii şi modul de desfăşurare: 
  La competiţii participă elevii instituțiilor preuniversitare din mun. Chișinău, 
asociaţiilor şi cluburilor sportive  şi invitaţi din alte localităţi ale Republicii 
Moldova, la următoarele categorii de vârstă: 
Până la 10 ani (b, f ) - 2010 și mai mici; 
Până la 12 ani (b, f ) - 2008 - 2009; 
Până la 14 ani (b, f ) -2006 - 2007; 
Până la 16 ani (b,f) – 2004 – 2005;                         
18 - 20 ani (b, f ) - 2000- 2003; 
21 ani (b, f );  1999 şi mai în vârstă; 
40  ani (b,f) – 1979 și mai în vârstă; 

Concursul se va desfăşura la  individual (f,b) în conformitate cu 
Regulamentul internaţional. 
   Învingătorii se determină după numărul maxim de puncte acumulate. 
                                      

                                                      4. Premierea: 
Învingătorii şi premianţii  vor fi menţionaţi cu diplome de gradul respectiv 

acordate de DGETS şi cadouri de preț(lei) valoarea premiului constituie pentru  
locul I – 250 lei, locul II  200  lei, locul III  - 180  lei   acordate de  DGETS. 

Coordonat__________________ 

Igor Șarov, 
Ministrul Educației, Culturii și 
Cercetării

Aprobat  __________________ 

Andrei Golovei, 
Federația de Orientare Sportivă din 

Republica  Moldova 

Anexa nr. 1 
la ordinul nr. ___ din ______2020 

Aprobat 
Andrei Pavaloi, 

Șef adjunct al DGTS 



                                      5. Condiţii administrativ-financiare : 
     Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiilor (remunerarea 
arbitrilor, instalarea distanței, medicului, hărţilor sportive, diplome, mărfuri de 
birou, procurarea combustibilului, cadouri de preț (lei)) sunt suportate de către 
DGETS. Cheltuielile legate de transport  şi  diurna  participanţilor vor fi suportate 
de către organizaţiile care deplasează sportivii la concurs şi sponsori;  
  
                                               6. Organizatorii: 

Competiţiile  sunt organizate de către DGETS în comun cu  Staţia 
orăşănească a tinerilor turişti, Federația de Orientare Sportivă din Republica 
Moldova și coordonate cu Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii 
Moldova. Conducerea nemijlocită a competiţiilor revine Colegiului de arbitri 
desemnat de  Federația de Orientare Sportivă din Republica Moldova.  
                              

7. Oferte de concurs: 
Ofertele de concurs  cu  avizul medicului  şi confirmările pentru participarea 

echipelor se prezintă Colegiului de arbitri până la 23 octombrie 2020                                                                                           
orele 18.00 la  Staţia orăşenească a tinerilor turişti. 
         Arbitru principal al competiţiilor  Andrei Golovei -  tel .022542253  
         Secretar principal  Elena Marușceac – tel.022542253 
          Responsabil, Angela Chiriac  - specialist superior DGETS – tel . 022 275493 
     

Prezentul regulament serveşte drept invitaţie oficială la concurs. 


