APROBAT:
Preşedintele Federaţiei de Motociclism
din Republica Moldova
Golovicichin Victor
________________
„19” august 2019

REGULAMENTUL

de organizare şi desfăşurare
Campionatul deschis al Republicii Moldova la Motocross, etapa III
or. Călărași
8 septembrie 2019
I.

Scopul şi obiectivele

1.
Promovarea valenţelor culturii fizice şi sportului:

angrenarea şi stimularea cetăţenilor privind practicarea sistematică şi continuă a
exerciţiului fizic;

promovarea modului sănătos de viaţă;

angrenarea tinerilor în practicarea motosportului.
2. Promovarea motosportului:

selectarea celor mai valoroşi sportivi pe ramuri de sport şi categorii de vârstă
privind pregătirea şi participarea cu obţinerea de performanţe la campionatele naţionale şi
internaţionale;

perfecţionarea măiestriei sportive;

obţinerea experienţei competiţionale;

promovarea imaginii Republicii Moldova pe arena internaţională.
3.
Realizarea obiectivelor stipulate în:

Clasificaţia Sportivă Unică a Republicii Moldova;

Calendarul activităţilor sportive naţionale şi internaţionale pe anul 2019
4.
Consolidarea relaţiilor de colaborare în domeniul sportului
II.
Perioada şi locul de desfăşurare a competiţiilor
Competiţiile din cadrul Campionatului se vor desfăşura pe traseul moto în or. Călărași, la
data de 8 septembrie 2019, în termenii indicaţi de Calendarul activităţilor sportive naţionale şi
internaţionale pe anul 2019, coordonate cu planurile competiţionale ale Federaţiei de
Motociclism din Republica Moldova.
III.
Participanţii la Campionat şi condiţii de participare
3.1. La competiţiile din cadrul Campionatului vor participa sportivi cu motociclete
sportive indeferent de modelul motocicletei şi ţara de emitere.
3.2. Campionatele sunt clasificate ca personale şi în echipe.
3.3. Campionatul se va desfăşura potrivit următoarelor categorii:
- MX 50 –5 - 9 ani (50 сс – 2 tacturi);
- MX 65 cc – 8 - 12 ani;

- MX 85 cc –11 –15 ani; femei pînă la 16 ani ( 65 – 85 сс – 2 tacturi, 150 сс – 4 tacturi);
- MX2 –14 – 50 ani (100 - 125 cc – 2 tacturi, 175 - 250сс – 4 tacturi);
- MX2 Juniori–13 - 18 ani (100 - 125 cc – 2 tacturi, 175 - 250сс – 4 tacturi);
- MX OPEN –15 - 50 ani (125cc - 500cc – 2 tacturi., 175cc - 650cc - 4 tacturi);
- MX HOBBY - 16-50 ani, femei – de la 15 ani (100 - 500 сс – 2 tacturi, 175 - 650 сс
– 4 tacturi) . Sunt admişi sportivii, nivelul cărora nu depăşeşte categoria a II-a.
- Veterani – de la 40 ani - fără limite (prezentarea certificatului medical este necesara)
- MX ATV – 15-50 ani
3.4.
Pentru a fi admişi spre participare sportivii vor prezenta următoarele:
Licenţa sportivă pentru anul 2019, emisă de federaţia naţională sau de unică
folosinţă, sau licenţele FIM, FIM Europe;
Poliţa de asigurare pentru o suma nu mai mică de 10.000 de lei;
Certificatul medical pentru admiterea la competiţii;
Cererea, care se completează înainte de începutul competiţiei şi trebuie să fie însoţită
de către controlul medical şi tehnic.
3.5. Taxa pentru înregistrare a fiecărui sportiv este 300 (trei sute) lei. Excepția este clasa
MX – 50 (gratis).
IV.
Organizatorii
Campionatul se organizează de către Federaţia de Motociclism din Republica Moldova cu
suportul:
- Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării
- Primăriei orașului Călărași.
Partenerul media este Sporter.md
Desfăşurarea nemijlocită a competiţiilor revine Colegiului principal de arbitri aprobat de
către Federaţia naţională de specialitate.
V.
Condiţiile de înscrieri
Cererile de participare urmează a fi expediate Federaţiei de Motociclism din Republica
Moldova: +(373) 696-59-720, +(373)695-99-999
e-mail: motosportmoldova@gmail.com
VI.
Condiţii de desfăşurare a competiţiei
4.1. Competiţiile sunt organizate în 2 (două) curse pentru toate clasele de motociclete.
4.2. Timpul curselor:
MX 50 cc – 7 min + 2 cercuri;
MX 65 cc – 12 min + 2 cercuri;
MX 85 cc – 20 min + 2 cercuri;
MX2 – 25 min + 2 cercuri;
MX2 juniori – 25 min + 2 cercuri;
MX1 – 25 min + 2 cercuri;
MX HOBBY – 15 min + 2 cercuri.
Veterani - 15 min + 2 cercuri.
MX ATV - 15 min + 2 cercuri
4.3. Antrenamentul liber pentru toate clasele de motociclete – conform orarului.
4.4. La startul primei curse vor ieşi participanţi, care au fost aleşi în rezultatul tragerii
la sorţ.
4.5. La startul cursei a II-a vor ieşi participanţii în conformitate cu locurile, ocupate în
cursa a I-a.

4.5. În cazul în care la startul competiţiei sunt mai puţin de trei motociclete, poate fi
modificată procedura de desfăşurare a competiţiilor.
4.6. Pentru participarea în clasamentul de echipa se declar pînă la 3(trei) participanţi din
diferite clase de motociclete şi rezultatele se determină din suma de puncte adunate din 2 (doua)
cele mai bune curse pentru fiecare echipa.
Termenul limitat de depunerea cererii de echipa este 30 de minute înainte de primul start.
La determinarea învingătorului echipa completată are avantaje faţa de echipa
necompletată.
VII. Insumarea
6.1. Locurile individuale ale sportivilor în fiecare clasă a motocicletelor se determină
în funcţie de suma punctelor obţinute, în conformitate cu tabelul de mai jos:
- locul 1 – 25 de puncte
- locul11– 10 puncte
- locul 2 – 22 p.
- locul 12 – 9 p.
- locul 3 – 20 p.
- locul 13 – 8 p.
- locul 4 – 18 p.
-locul 14– 7 p.
- locul 5– 16 p.
- locul 15 – 6 p.
- locul 6 – 15 p.
- locul16– 5 p.
- locul 7 – 14 p.
- locul17 – 4 p.
- locul 8 – 13 p.
- locul 18 – 3 p.
- locul 9 – 12 p.
- locul19 – 2 p.
- locul 10 – 11 p.
-locul 20 – 1 p.
6.2. În caz de egalitate de puncte, prioritate va avea sportivul care a ocupat în cursa
anterioară cel mai bun loc.
VIII. Condiţii de premiere
7.1. Sportivii clasaţi pe locurile I-III vor fi premiaţi cu medalii și diplome în fiecare clasă
a motocicletelor (locurile I-III).
7.2. Echipe vor fi premiate cu cupe şi diplome (locurile I-III).
IX.
Juriul.
O să fie apropat o săptămîna înainte de Campionat.

