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str. M itropolit Dosoftei, 99, m unicipiul Chişinău, Republica M oldova, M D -2704;
tel.: (022) 201-601, e-mail: dgetsm un@ gm ail.com

02166791

ORDIN
Cu privire la desfăşurarea Cursei de
alergări consacrată Zilei Sportivului
în Republica M oldova şi Zilei O lim pice
M ondiale

în conform itate cu Planul de activitate al DGETS pentru anul de studii 2016-2017 şi în
scopul marcării Zilei Sportivului în Republica M oldova şi Zilei O lim pice M ondiale, emit
următorul

ORDIN:
1. Se perm ite desfăşurarea în ziua de 20 mai 2017 a Cursei de alergări consacrată Zilei
Sportivului în Republica M oldova şi Zilei O lim pice M ondiale în Piaţa Marii Adunări
N aţionale (com isia de validare - 15.00-15.45, deschiderea oficială a com petiţiilor 15.4516.00, startul-16.00, regulam entul com petiţional se anexează).
2. Se obliga conducătorii instituţiilor de învăţăm ânt secundar general de a delega câte o
echipă de elevi în num ăr de 50 băieţi şi 30 fete cu vârsta de 14 ani şi mai mare şi doi
profesori conducători, pentru participare la cursa de alergări.
3. Se num eşte responsabili de viaţa şi securitatea participanţilor la Cursa de alergări,
profesorii conducători ai echipelor şi Colegiul de arbitri.
4. Se consideră activitatea de organizare şi participare la C ursa de alergări drept activitate
în baza Hărţii creditare pentru atestarea la grad didactic a profesorilor participanţi.
5. Se desem nează responsabil de executarea prevederilor prezentului ordin L.Hîncu,
* specialist principal la DGETS.
6. Controlul executării prevederilor prezentului ordin revine S.A xînti, şef interim ar al
direcţiei inspecţie şcolară a DGETS.
7. M onitorizarea executării prezentului ordin revine V .N egrei, şe f ad junct al DGETS.

S.Axînti, 022-23-52-72
L.Hîncu, 022-22-76-97

Anexa nr. 1
la ordinul nr.
din

Regulamentul
cu privire la organizarea şi desfăşurarea Cursei de alergări consacrate Zilei
Sportivului în Republica M oldova şi Zilei Olimpice M ondiale, 20 mai 2017
1. Scopul şi sarcinile
- M arcarea Zilei Sportivului şi Zilei Olimpice Mondiale;
- Propagarea culturii fizice şi a sportului, a modului sănătos de viaţă;
- Atragerea tineretului studios din municipiul Chişinău în practicarea sportului;
2. Data şi locul desfăşurării
Concursul se va desfăşura în ziua de 20 mai 2017 în Piaţa Marii Adunări
Naţionale.
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3. Programul
15.00 - 15.45 - com isia de validare, distribuirea tricourilor;
15.00-15.30 - Program demonstrativ în scenă (scrimă, box, gimnastică, taecwondo);
15.30-16.00 — Parada „Chişinău — oraş sportiv”, cu participarea Federaţiilor
Naţionale, şcolilor sportive şi instituţiilor de învăţăm ânt din municipiu, ceremonia
oficială de deschidere a evenimentului Olympic Fest;
16.00 - Flasmob „Chişinău-oraş sportiv”
16.00 - solemnitatea de deschidere, Piaţa Marii Adunări Naţionale.
16.00 - startul - Piaţa Marii Adunări Naţionale, bulevardul Ştefan cel Mare şi
Sfînt.
4. Participanţii şi modul de desfăşurare
La concurs participă sportivi-m em bri ai cluburilor de alergări, studenţi,
amatori, elevi din instituţiile de învăţământ secundar general din municipiul
Chişinău care au depăşit vârsta de 14 ani. Participanţii se prezintă în echipament
sportiv. Concursul se va desfăşura la distanţa de 3500 m.
Traseul - bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt - str. Vasile Alecsandri - str.
Bucureşti - str. Sfatul Tării - bulevardul Stefan cel Mare si Sfânt - finis - Piaţa
Marii Adunări Naţionale.
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5. Premierea
Sunt instituite prime pentru locurile I, II, III şi cel mai numeros colectiv din
fiecare sector al m unicipiului Chişinău acordate de către DGETS. Fiecărui
participant i se va înm âna câte un tricou.

6. Condiţii adm inistrativ-financiare
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului (arenda scenei,
aparatajului de sonorizare, diplome) sunt suportate de către DGETS, cheltuielile
pentru procurarea tricourilor din contul Comitetului Naţional Olimpic.
7. Organizatorii
Concursul este organizat de către DGETS, DETS şi Preturile sectoarelor
municipiului Chişinău în comun cu Comitetul Naţional Olimpic. Conducerea
nemijlocită a com petiţiilor revine Colegiului de arbitri.

8. Oferte de concurs
Ofertele de concurs cu avizul medicului şi conducătorului instituţiei de
învăţământ se prezintă Colegiului de arbitri în ziua de 20 mai 2017 în Piaţa Marii
Adunări Naţionale până la orele 15.45.
Prezentul Regulament serveşte drept invitaţie oficială la concurs.
Relaţii la tel. 022-22-76-97 şi 022-27-54-93.

