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-2005 (F+B) și juniorilor a.n. 2006 și mai tineri (F+B). 

Competiții pentru premiile ziarului „Unghiul” pentru categoriile de vârstă a.n. 2008-

2009 (F+B) și copii a.n. 2010 și mai mici (F+B). Aceste competiții se vor desfășura 

pe data de 12.11.2021 pe Stadionul municipal. 

 

TRASEUL 

Traseul cursei cuprinde străzile Națională, Ștefan cel Mare, Petru Rareș. 

Startul și finișul vor fi în perimetrul Divizionului de artilerie „Prut”. 

Înregistrarea și deschiderea oficială vor avea loc în scuarul Palatului de cultură 

Ungheni. 

 

PREMIERE 

Locul I-V   Categoria absolută (masculin) 

Locul I-V  Categoria absolută (feminin) 

Locul I-V   Categoria Juniori (a.n. 2002 și mai tineri)  

Locul I-V   Categoria Junioare (a.n. 2002 și mai tinere) 

Locul I-III   Veterani (a.n. 1981-1972, B+F) 

Locul I-III   Veterani a.n. 1971-1962, B+F) 

Locul I-III   Veterani a.n. 1961 și mai în vârstă, B+F) 

Premii speciale: Cel mai vârstnic participant (B+F) 

  Cel mai tânăr participant (B+F) 

 

Toți laureații vor primi diplome de gradul respectiv, medalii și premii bănești, 

conform locului pe care s-au clasat. Tabelul cu valoarea premiilor bănești va fi 

anexat. 

 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE 

Înscrierea sportivilor participanți la competiție se va face în holul Palatului de cultură 

Ungheni, pe 13.11.2021, cu începere de la ora 08:00, cu prezentarea obligatorie a 

următoarelor acte: 

- Formularul de înscriere cu viza medicului; 

- Declarație de asumare a răspunderii pentru nerespectarea regulilor sanitar-

epidemiologice; 

- Buletinul de identitate sau certificatul de naștere (copie); 

- Participanții care nu au certificat medical, semnează în rubrica de responsabilitate 

pentru propria sănătate din procesul verbal; 

- Pentru participare la Campionatul Republicii Moldova este obligatorie prezentarea 

certificatului medical. 
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Notă: După procedura de înscriere fiecare participant va primi număr de concurs. 

Toți participanții sosiți la Finiș vor primi bon de sosire, cu care se vor prezenta la 

înregistrare și apoi vor primi diplomă de participare. 

 

CONDIȚII ADMINISTRATIVE 

Cheltuielile ce țin de organizare, premiere (premiile bănești, diplome, medalii), 

cheltuielile pentru deservirea cursei, personalul tehnic și arbitrajul vor fi suportate de 

Primăria mun. Ungheni. 

Toate cheltuielile ce țin de participarea, deplasarea participanților (transport tur-retur, 

cazare, alimentație) sunt suportate de organizațiile participante sau de participanții la 

concurs. 

Rugăm să expediați confirmarea/oferta, cu indicarea numărului de participanți care 

necesită cazare, până la data de 05.11.2021. 

 

DATE DE CONTACT 

Adresă: 

Republica Moldova, mun. Ungheni 

 

Arbitrul principal:                                                         Primăria mun. Ungheni 

Mihai Grosu                                                                  Responsabil: 

mun. Ungheni,                                                               Laurențiu Pohilă 

str. Ion Creangă 19/1, ap. 64                                       str. Națională 7 

Tel. 023624164                                                            Tel. 023622577 

Mob. 069305678                                                          Mob. 069145807 

E-mail: mihail_56@mail.ru                                                         E-mail: 

pohilaurentiu@gmail.com  

 

 

PREZENTUL REGULAMENT SERVEȘTE DREPT INVITAȚIE LA 

CONCURS!!! 
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PROGRAMUL COMPETIȚIILOR 

organizate cu ocazia Zilelor Tineretului din Republica Moldova 

12 noiembrie 2021 

Stadionul municipal Ungheni 

Înregistrarea participanților: de la 12:00  

Ceremonia de inaugurare a competițiilor: 12:45   
 

Competiții pentru premiile Ziarului „Unghiul” 

13:00  1000 m, fete a.n. 2010 și mai mici; 

13:15  1000 m, băieți a.n. 2010 și mai mici;  

13:30   1000 m, fete a.n. 2008-2009; 

13:45   1000 m, băieți a.n. 2008 și mai mici; 
 

Campionatul Open al raionului Ungheni   

14:00   1000 m, junioare a.n. 2006 și mai mici; 

14:15   1000 m, juniori a.n. 2006 și mai mici; 

14:30   1000 m, junioare a.n. 2003-2005; 

14:45   2000 m, juniori a.n. 2003-2005; 

15:15   Premierea participanților; 

15:30   Ceremonia de închidere a competițiilor. 

 

13 noiembrie 2021                                                                                           

Cursa internațională de alergări „Tinerețe 2021”, ediția XXIII 

Campionatul Republicii Moldova de alergări pe șosea, ediția XV 
 

Palatul de cultură Ungheni  

08:00  Sosirea, înregistrarea, validarea participanților; 

11:30  Ceremonia oficială de inaugurare a Cursei de alergări; 

12:00  Startul Cursei de alergări „Tinerețe 2021”, distanța 10000 m; 

13:30  Finisarea Cursei de alergări (timp limită – 1h 30 min); 

13:30  Program de concert; 

14:30  Premierea laureaților Cursei de alergări „Tinerețe 2021”; 

15:00  Ceremonia oficială de închidere a competițiilor. 

 


