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Competiţiei Naţionale la turism pedestru 
„CUPA SALICOV”

OBIECTIVE:
• Promovarea unui mod sănătos de viaţă în rândul copiilor şi tinerilor, a odihnei active în aer 

liber, a spiritului colectiv;
• Popularizarea şi dezvoltarea turismului pedestru în Republica Moldova;
• Perfecţionarea nivelului de pregătire fizică, tehnicii şi tacticii a turiştilor.

PERIOADA SI LOCUL DESFĂŞURĂRII:
• 19-20 octombrie 2019, mun. Chişinău, parcul „Valea Trandafirilor”.

ORGANIZATOR:
Centrul Republican pentru Copii şi Tineret, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.lo9, 

mun. Chişinău. Persoana de contact: Iurie Berlinschii, managerul Competiţiei, tel.: (022) 856 224; mob.: 
068327424

CERINŢELE PENTRU PARTICIPANŢI SI CONDIŢIILE DE ADMITERE:
Se admit participanţii din instituţiile de învăţământ, cluburi sportive, centre de creaţie, cluburi 

turistice din Republica Moldova care practică turism sportiv şi au avizul medical corespunzător care va fi 
prezentat comisiei de validare în ziua sosirii.

PROGRAMUL SI CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE:
Competiţia Naţională la turism pedestru „Cupa Salicov” se va desfăşura în IV categorii de vârstă 

(concurs individual):
• Categoria I: anul naşterii 2002 şi mai mari;
• Categoria II: anii naşterii 2003 - 2005;
• Categoria III: anii naşterii 2006 - 2008;
• Categoria IV: anul naşterii 2009 şi mai mici.

Competiţia Naţională la turism pedestru „Cupa Salicov” se va desfăşura conform prevederilor 
prezentului Regulament, Condiţiilor şi Regulilor competiţionale la turism pedestru.

19.10.2019
• de la ora 09.00: Sosirea participanţilor şi validarea;
• 09.30 -  10.00: Şedinţa reprezentanţilor şi tragerea la sorţ;
• 10.00 -  10.30: Deschiderea solemnă a Competiţiei;
• 10.30 -  17.30: Program competiţional.
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20.10.2019
• 10.00 -  14.00: Program competiţional /Finala;

A t
• 14.15 -  14.45: închiderea oficială a Competiţiei. Premierea învingătorilor;
• de la ora 14.45: Plecarea participanţilor.

• Fiecare participant pe toată durata Competiţiei va fi echipat cu echipament individual necesar 
pentru turism pedestru.

• Responsabilitatea de viaţa şi securitatea participanţilor în timpul Competiţiei va fi asumată de 
către conducătorii/antrenorii acestora.

• Responsabilitatea de viaţa şi securitatea conducătorilor (antrenorilor, reprezentanţilor) o 
poartă însăşi conducătorii.

PREMIEREA:
• Participanţii, deţinătorii locului I în Competiţia „Cupa Salicov”, vor fi premiaţi cu Cupe, 

medalii şi diplome de gradul respectiv.
• Participanţii, deţinătorii locurilor II şi III în Competiţia „Cupa Salicov”, vor fi premiaţi cu 

medalii şi diplome de gradul respectiv.

CHELTUIELILE:
• Cheltuielile de organizare, desfăşurare şi premiere vor fi acoperite de către organizatorul 

Competiţiei „Cupa Salicov”.
• Cheltuielile de participare la Competiţia „Cupa Salicov” (servicii de transport tur-ret-ir, 

cazare şi alimentaţie) vor fi suportate de instituţiile/organizaţiile care vor delega participanţii.

TERMENUL DE PREZENTARE A OFERTELOR:
• Ofertele prealabile de participare la Competiţia Naţională „Cupa Salicov” vor fi expediate 

până la data de 17 octombrie 2019, la adresa de e-mail: berg0269@mail.ru

DOCUMENTE:
Participanţii Competiţiei „Cupa Salicov” trebuie să prezinte Comisiei de validare următoarele 

documente:
• Oferta de participare aprobată şi semnată de către conducătorul şi medicul 

instituţiei/organizaţiei (Anexa 1).
• Certificatul de naştere sau buletinul de identitate (în original şi copia) pentru fiecare 

participant;
• Copia buletinul de identitate al antrenorului;
• Carnetul de categorii al participantului.

Notă: REGULAMENTUL RESPECTIV POATE FI CONSIDERAT INVITAŢIE OFICIALĂ
PENTRU PARTICIPARE LA COMPETIŢIE
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Anexa 1

Către Centrul Republican pentru Copii si Tineret

OFERTA

pentru participarea la Competiţia Naţională la Turism Pedestru
„CUPA SALICOV”

19 -  20 octombrie 2019
de la

/denumirea instituţiei, clubului, etc./

Nr.
d/o

Numele, Prenumele 
participantului Sexul Data

naşterii
Avizul

medicului

L.Ş.
/medicului/

L.Ş.
/instituţiei/

Admişi_____participanţi

Medicul / /
/semnătură/ /N. P./

Antrenorul / /
/semnătură/ /N. P./

Directorul / /
/semnătură/ /N. P./
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