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

“COORDONAT”
Preşedintele Asociației Obștești Federaţia de 

Orientare Sportivă din Republica Moldova 

A. GOLOVEI______________________

REGULAMENT
Campionatul Republicii Moldova 2020

Competițiile complementare ”Copanca – Open”

Proba Sprint individual

(buletin informaţional)

1. OBIECTIVELE:
• Propagarea şi popularizarea modului activ și sănatos de viață;
• Propagarea şi popularizarea a orientării sportive;
• Menţinerea tradiţiilor sportive;
• Evidenţierea celor mai puternice echipe şi celor mai performanţi sportivi.

2. LOCUL ŞI TIMPUL DESFĂŞURĂRII:

Competiția va avea loc pe 14.03.2021, în s. Copanca, r. Căușeni.

3. ADMINISTRAREA

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, AO Federaţia de Orientare 
Sportivă din R.M și AO Asociația de Orientare Sportivă din raionul Căușeni. Organizarea şi 
desfăşurarea competiției la faţa locului va fi asigurată de Colegiul Superior de Arbitri.

Arbitru principal: Naghibin Igor tel. 069796310 naghibin-orient@mail.com
Șef Serviciu Trasee: Naghibin Igor
Șef Serviciu Secretariat:  Beșelea Irina

4. PARTICIPANŢII

În competiţie vor participa echipele raioanelor și municipiile din RM, formate din sportivi cu
reşedinţa permanentă sau temporară.

 Campionatul Republicii Moldova 2020 se va desfăşura în probe Sprint individual
  , în următoarele categorii de vîrstă: W14 -M14 (a.n.2006-2007), W16 - M16 (a.n.2004-

2005), W18 - M18 (a.n.2002-2003), W20 - M20 (a.n.2000-2001), W21, M21
 Competițiile  complementare  ”Copanca  -  Open”  se  vor  desfășura  în  următoarele

categorii de vârstă: M/W12 (a.n.2008 și mai mic), Open.

5. PROGRAM:
14.03.2021 
 9.30 –11.45  Sosirea concurenţilor, comisia de validare;

               12.00 – 14.30 Desfășurarea competițiilor - proba individuală la distanța Sprint individual
               12.00 – start pentru categoriile de vîrstă: W14, M14, W16, M16, W18, M18, W20, M20.
               13.00 -  start pentru categoriile de vîrstă W21, M21.
              15.00 – 15.30  Festivitatea de Închiderea competițiilor, premierea învingătorilor.

Programul detaliat al competițiilor va fi publicat mai târziu.

6. DETERMINAREA REZULTATELOR ȘI PREMIEREA
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Rezultatele competiţiilor se vor determina conform Regulamentului General.
Campionatul  Republicii  Moldova 2020:  Sportivii  clasați  pe locurile  I,  II  și  III   în  fiecare

categorii de vîrstă de concurs, vor fi premiați cu diplome și medalii de gradul respectiv.

Competițiile complementare ”Copanca - Open”: Sportivii clasați pe locurile I, II și III vor fi
premiați cu diplome și medalii de gradul respectiv. 

7. 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 naghibin-
orient@mail.ru 

Data limită de înscriere:  7 martie 2021.

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.

9. FINANŢAREA

Cheltuielile  legate  de organizarea şi  desfăşurarea competiţiilor  vor fi  acoperite  de Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, de AO FOS RM, de sponsori şi de taxele de
participare. Cheltuielile legate de participarea echipelor şi individualilor la competiţii vor fi acoperite de
organizaţiile care deleghează echipele şi individualii.

10. TAXA DE PARTICIPARE:

Nr.crt
Categoriile de vârstă

Taxa de participare la o probă, lei

Sportivi licențiați
1 14 - 20 ani, 65 ani și mai în vârstă 30
2 21 - 64 ani 55
3 WM12; 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

11. Sistem de cronometrare și confirmare a vizitei la punctul de control Competiția folosește sistemul 
electronic „Arduin” de Vladimir Vorobyov. Marcare la punctul de control și la final cu un cip electronic.

Arenda cipului 5 lei/zi.

Responsabilitatea pentru viaţa şi sănătatea sportivilor este pe seama antrenorilor şi oficialilor
delegaţiilor. Responsabili pentru viaţa şi sănătatea antrenorilor şi oficialilor sunt însuşi

antrenorii şi oficialii.
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