
Cerere
 pentru Licența Sportivului FOS RM 2021

I. Obligațiile Sportivului 
Prin  aplicarea  pentru  Licența  Sportivului,  eu  recunosc  Regulile  si  Reglementările  FOSRM/IOF și  mă

angazej să acționez în conformitate cu acestea.
II. FOSRM/IOF Reguli și Reglementări: 
Eu recunosc următoarele reguli și reglementări și mă angajez să acționez în conformitate cu acestea:

1. IOF Regulile de Competiție 
2. IOF Codul de Etică 
3. Alte IOF reguli și reglementări disponibile pe pagina web a IOF 

III. Recunoașterea riscurilor:
Eu recunosc conștiincios potențialele riscuri ce pot aparea în cadrul competițiilor de orientare sportivă,

inclusiv, printre acestea:
 riscul cauzat de viteză și teren frământat; 
 riscul legat de încercarea obținerii unor rezultate competitive, care necesită atingerea limitei abilităților

fizice;
 factorii de risc legați de condițiile de mediu, echipamentul tehnic și influența atmosferică,
 factorii de risc legați de obstacole naturale sau create de om, la fel animalele, păsările, insectele, reptilele

sau flora și fauna;
 riscurile rezultate din anumite mișcări sau acțiuni care nu pot fi întotdeauna anticipate sau controlate, prin

urmare nu pot fi evitate sau prevenite prin măsuri de securitate.
Eu recunosc faptul că atunci când sunt angajat în așa fel de activități competitive, integritatea mea fizică și,

în cazuri extreme, chiar viața, pot fi în pericol. 
Conștientizez faptul că pericolele menționate mai sus in legătură cu participarea mea ar putea amenința (sau

pune in pericol) părți terțe în zona de antrenament și competiție.
Conștientizez că sunt responsabil pentru alegerea și starea echipamentului adecvat, pentru viteza cu care mă

deplasez și pentru varianta de mișcare.
IV. Principiul de fair play:
Mă angazej să particip la evenimentele FOSRM/IOF într-un mod sportiv și onest.
V. Responsabilități:
Conștientizez că, conform legii aplicabile, eu personal pot fi responsabil față de persoanele terțe pentru

daunele rezultate din vătămări corporale sau daune materiale pe care le pot suferi din cauza unui eveniment
legat de participarea mea la evenimentele FOSRM/IOF. Aceasta nu este responsabilitatea organizatorilor de a
inspecta sau supraveghea echipamentul meu.

VII. Obligațiile FOS RM/IOF 
Conform Statutului FOS RM, FOS RM are următoarele obligațiuni:

 dezvoltarea şi popularizarea orientării sportive în Republica Moldova, perfecţionarea continuă a formelor
şi metodelor de lucru în organizarea competiţiilor sportive, propagarea unui mod sănătos de viaţă, longevitatea
orientării sportive; 

 acordarea asistenţei juridice, socio-economice şi materiale organizaţiilor care propagă orientarea sportivă
în teritoriul Republicii Moldova, precum şi sportivilor, antrenorilor, arbitrilor şi specialiştilor;

 organizarea şi desfăşurarea competiţiilor conform calendarului Asociaţiei;
 elaborarea  programelor  tehnice  de  învăţământ  pentru  sportivii  care  practică  orientarea  sportivă  şi

organizarea pregătirii speciale;
FOS RM/IOF se angajează în continuare:
  să comunice cu sportivii  privind opinia lor asupra diferitor aspecte legate de orientarea sportivă.  În

continuare să evalueze opiniile prezentate și să formuleze propuneri adecvate în acest sens;
 să  coopereze  cu  organizatorii  evenimentelor  de  talie  internațională  în  vederea  creării  condițiilor  de

minimizare a riscurilor pentru sănătatea și drepturile acestora;
 să încurajeze și să sprijine măsurile referitoare la îngrijirea medicală și sănătatea sportivilor.



Președintelui Asociației Obștești
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Notă! Lista persoanelor se anexează pe partea verso a cererii
  
Rechizitele bancare:

Asociatia Obsteasca Federaţia de Orientare Sportivă din Republica Moldova
IBAN: MD32VI000022510031407MDL
c/f 1011620002250
MD2004, Chişinău, bd Ştefan cel Mare, 143 2b
c/d 22510031407
BC Victoriabank SA, sucursala nr.3
BIC: VICBMD2X416

Notă! Pentru anul 2021, achitatarea Licenței Sportivului este posibilă doar prin virament bancar pe contul FOS RM


