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REGULAMENT  

Concursul internaţional „Moldovan Youth Challenge 2022” 
 

1. Scopurile 
 Consolidarea relaţiilor sportive internaţionale; 
 Popularizarea atletismului; 
 Verificarea nivelului de pregătire a sportivilor şi selectarea candidaţilor pentru 

Campionatul balcanic U18, Campionatul european U18 și Festivalul Olimpic al 
Tineretului European; 

 Perfecţionarea măiestriei sportive. 
 

2. Data şi locul desfăşurării 
Competiţiile se desfăşoară pe 14 mai 2022, începând cu ora 11:00, pe Stadionul 
DINAMO din or. Chişinău. Probele aruncarea ciocanului şi aruncarea discului se 
vor desfăşura pe 13 mai 2022, începând cu ora 15:30, în sectorul de aruncări de la 
Manejul de atletism din Chişinău. 
 

3. Organizatorii concursului 
Organizarea şi desfăşurarea concursului este realizată de către Federaţia de Atletism 
din Republica Moldova. Desfăşurarea nemijlocită a concursului este încredinţată 
Colegiului de arbitri. 
 

4. Participanţii la concurs 
La concurs se admit sportivi din Republica Moldova, Bulgaria, România, Ucraina. 
La concurs se admit juniori şi junioare cu a.n. 2005-2006. Sportivi mai tineri pot fi 
admişi la concurs la decizia delegatului tehnic al FAM, ţinând cont de performanţele 
lor personale. 

 
5. Probele din program 

Băieţi:  Alergări – 100m, 400m, 800m, 2000m/ob., 110m/g, 400m/g (h 0,84m); 
Sărituri – lungime, înălţime, triplusalt; 
Aruncări – ciocan (5 kg), greutate (5 kg), disc (1,5 kg), suliţă (700 g); 

Fete:    Alergări – 100m, 400m, 800m, 2000m/ob., 100m/g, 400m/g (h 0,762m); 
Sărituri – lungime, înălţime, triplusalt; 
Aruncări – ciocan (3 kg), greutate (3 kg), disc (1 kg), suliţă (500 g). 
 



6. Înscrieri, validări 
Listele preliminare cu numele participanţilor se prezintă Federaţiei prin email 
(mda@mf.worldathletics.org) până la 28.04.2022. În ziua concursului, la Secretariat 
se prezintă: 
• foaia de înscriere cu viza medicală; 
• buletinul de identitate sau adeverinţă de naştere a sportivului. 
 

7. Condiţii de premiere 
Sportivii clasaţi pe locurile 1-2-3 la fiecare probă vor primi diplome şi medalii. 
Învingătorii la fiecare probă vor beneficia de premii băneşti. 
Pentru premiere, sportivii învingători trebuie să prezinte OBLIGATORIU copia 
buletinului de identitate. 
 

8. Condiţii administrative 
Cheltuielile ce ţin de organizare, premiere, arenda stadionului sunt suportate de FAM. 
Cheltuielile de transport, diurne, cazare (în caz de necesitate) le suportă organizaţiile 
participante (municipii, raioane). 
 
 

Prezentul REGULAMENT serveşte drept INVITAŢIE oficială la concurs. 
Telefon de contact: 022 278 301 (FAM). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOTĂ 

 
În atenţia conducătorilor instituţiilor sportive şi antrenorilor-reprezentanţi la 

concursul internaţional „Moldovan Youth Challenge 2022”: 
 

- Foile preliminare cu numele participanţilor la concurs se prezintă Federaţiei 
prin email (mda@mf.worldathletics.org) până la 28.04.2022; 

- Toţi atleţii vor fi înscrişi în concurs numai cu numărul individual de modelul 
transmis anterior de Federaţie; 

- Listele de start ale atleţilor admişi vor fi publicate pe pagina web a Federaţiei 
(fam.com.md) începând cu data de 13.05.2022; 

- Încălzirea atleţilor se va desfăşura pe terenurile de minifotbal ale stadionului 
DINAMO. Ieşirea la concurs se va efectua prin CALL ROOM, conform 
programului ataşat; 

- Recomandăm ca echipamentul sportiv pentru atleţi – maiouri şi chiloţi sportivi 

– să fie, după posibilităţi, de acelaşi model pentru întreaga echipă a instituţiei 

participante. 
 
Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare. 
 
Comitetul organizatoric 


