“APROBAT”

“COORDONAT”

__________________ L. POGOLȘA
Ministrul Educației, Culturii și Cercetării al
Republicii Moldova

___________________ A. GOLOVEI
Preşedintele Asociației Obștești Federaţia de
Orientare Sportivă din Republica Moldova

REGULAMENT
Campionatul Republicii Moldova 2021
Probele Sprint individual
competițiile complementare «Сăușeni – OPEN»
I. OBIECTIVELE:
 Propagarea şi popularizarea orientării sportive;
 Propagarea modului activ și sănătos de viață;
 Sporirea performanţelor sportive;
 evidenţierea celor mai puternice echipe şi celor mai performanţi sportivi;
II. LOCUL ŞI TIMPUL DESFĂŞURĂRII
23 mai 2021, or. Căușeni.
III. ADMINISTRAREA:
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, Federaţia de Orientare Sportivă din RM,
Asociația de de Orientare Sportivă din raionul Căușeni RM, Primaria or. Căușeni, IPÎ Școala Sportivă
Căușeni, Clubul Sportiv «TIRAS-ORIENT». Organizarea şi desfăşurarea va fi asigurată de Colegiul de
arbitri aprobat în modul stabilit.
Arbitru principal: Naghibin Igor
Șef Serviciu Trasee: Naghibin Igor
Șef Serviciu Secretariat: Beșelea Irina
III. PARTICIPANŢI:
În competiţie vor participa echipele raioanelor și municipiile din RM, formate din sportivi cu
reşedinţa permanentă sau temporară.
Competiţiile se vor desfăşura în următoarele categorii de vîrstă:
W14, M14 (2007 și mai mic)
W16, M16 (2005 și mai mic)
W18, M18 (2003 și mai mic )
W20, M20 (2001 și mai mic)
W21, M21 (a.n. fără restricţii)
Numărul concurenţilor în competiţiile - nu este limitat.
Competițiile complementare «Căușeni – OPEN» se vor desfășura în următoarele categorii de
vârstă: M12, W12, M - Open, W - Open, Novici.

VI. PROGRAMUL CAMPIONATULUI
Duminică, 23.05.2021, stadion mun. Căușeni:
de la 13.00 – sosirea concurenților, comisia de validare,
14:00 - 17.00 – desfășurarea competiției, proba - Sprint individual (SD), «Căușeni – OPEN»
17:30 – 18.00 premierea învingătorilor, plecarea.
VII. COMISIA DE VALIDARE:
La comisia de validare se prezintă (la locul de desfăşurare a competiţiei):
1. Cererile nominale finale, adeverite cu semnătura şi ştampila organizaţiei şi cu semnătura
şi ştampila doctorului unităţii medicale.
2. Buletinele de identitate/certificatele de naştere ale concurenţilor.
VIII. CERERILE DE ÎNSCRIERE:
Cererile preliminare de înscriere la competiţii, cu indicarea numelui, prenumelui, datei de
naștere, nr. cipului precum și numărului de echipe participante la proba ștafetă, se vor prezenta
organizatorilor cel târziu pe 16.05.2021 pe adresa de E-mail: naghibin-orient@mail.ru
IX. DETERMINAREA REZULTATELOR:
Rezultatele competiţiilor se vor determina conform Regulamentului General.
X. PREMIEREA:
Concurenţii clasaţi pe primele trei locuri în fiecare categorie de vîrstă şi în fiecare probă vor fi
premiaţi cu medalii şi diplome ale MECC RM de gradul respectiv.
Echipele de ştafetă clasate pe primele trei locuri vor fi menţionate cu diplome și medalii ale MST
RM de gradul respectiv.
La competițiile complementare «Căușeni – OPEN» se va premia paralel cu Campionatul RM în
ultima zi de competiție, pentru categoriile de vîrstă M12, W12, M - Open, W - Open, Novici. Participanții
clasati pe primele 3 locuri vor fi premiați cu diplome FOS RM.
Dacă premiantul lipsește la festivitatea de premiere, atunci rezultatul acestuia va fi păstrat în
procesul verbal al competiției, dar sportivul în cauză nu va fi premiat (nici prin intermediul
transmiterii premiului altei persoane).
XI. FINANŢAREA:
Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea competiţiilor vor fi acoperite de Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării al RM, de FOS RM, de sponsori şi de taxele de participare.
Cheltuielile legate de participarea și hrana echipelor şi individualilor la competiţii, vor fi acoperite de
organizaţiilecare deleagă echipele şi invidiualii. Din cintul taxelor de participare vor fi efectuate:lucrări de
cartografiere, desenarea și tiparea hărților, cheltuieli de transport, arenda echipamentelor etc.
Taxa de participare pentru Campionatul RM și «Căușeni – OPEN»
№

Categoriile de vîrstă

Taxa de participare la o probă, lei
Sportivi nelicențiați
Sportivi licențiați

Sprint individual

1
2
3

2007 a.n. şi mai tineri
2001 a.n. – 2006 a.n.
2000 a.n. şi mai în vîrstă

30
55
105

30
30
55

competițiile complementare «Сăușeni – OPEN»
4
М12; W12; Novici
5
M-OPEN; W-OPEN
Arenda SI – cipului - 5 lei.

20
55

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:
În numerar la comisia de validare;
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
În cazul în care sportivii incluși in 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 in
mărime de 5 lei.
XII. INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ:
Informaţia curentă privind tragerea la sorţi, locul amplasării Centrului competiţional şi
căile de acces, detaliile cazării concurenţilor, informaţia tehnică etc. va fi publicată în
buletinul informativ.
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.

Prezentul REGULAMENT este invitaţie oficială la competiţii

