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APROBAT 

Primarul mun. Ungheni 

 ______________________Alexandru AMBROS 

 

REGULAMENTUL 

Cursei de alergări TINEREȚE 2022, ediția a XXIV-a 

 
*Prezentul regulament servește drept invitație oficială pentru participare la competiție!!! 

 
I. SCOPURI ȘI OBIECTIVE: 

- Promovarea modului sănătos de viață prin intermediul alergărilor, ca cel mai accesibil, dar și 

cel mai important exercițiu fizic pentru ameliorarea sănătății și mărirea speranței de viață. 

- Încurajarea practicării sportului de performanță și de masă. 

- Promovarea imaginii mun. Ungheni prin activitățile sportive. 

 

II. TERMENII DE DESFĂȘURARE: 

Competiția se va desfășura pe data de 12 noimebrie 2022, în mun. Ungheni, Republica Moldova. 

Zi de sosire 11.11.2022, Programul concursului se anexează. 

 

III. PARTICIPANȚII LA CONCURS: 
La concurs sunt invitați și admiși toți doritorii, de la mic la mare, din municipiul și raionul 

Ungheni, echipele instituțiilor de învățămînt și instituțiilor de alt gen din municipiul și raionul 

Ungheni, instituțiile și organizațiile interesate din Republica Moldova și de peste hotarele ei. 

 

IV. TRASEU: 

Traseul de desfășurare a Cursei cuprinde străzile Națională și Romană, cu startul și finișul pe 

Piața Independenței din mun. Ungheni. 

 

V. PROBE DE CONCURS: 

Cursa de alergări se va desfășura pe distanța de 10000m., pentru sportivii seniori (a.n. 2002 și 

mai în vârstă), juniori (a.n. 2003 și mai tineri); 

În cadrul Cursei de alergări se va desfășura Campionatul Republicii Moldova de alergări pe 

șosea, Ediția XVI-a, la care vor concura sportivii din aceleași categorii de vîrstă ca la Cursa de 

alergări; 

De asemeni vor fi desfășurate competiții de alergări – Cursa Populară, pe distanța de 5500m.; 

La acest concurs vor concura sportivi și sportive a.n. 2005 și mai tineri, sportivi veterani a.n. 

1982 și mai în vîrstă, la start sînt admiși toți doritorii de a concura pe această distanță. În cadrul 

Cursei Polulare Direcția educație și Consiliul raional Ungheni vor desfășura Campionatul open 

al raionului Ungheni (regulamentul va fi elaborat și publicat separat); 

Notă: Competiții la premiile Ziarului ”Unghiul”, distanța de concurs 1000m., categoriile de 

vîrstă – a.n. 2011 și mai mici (fete și băieți), 2009-2010 (fete și băieți). 

 

VI. PREMIERE: 

10000m. - Locul I – V Categoria absolută (masculin) 

10000m. - Locul I – V Categoria absolută (feminin) 

10000m. - Locul I – V Categoria juniori (a.n. 2003 și mai tineri) 

10000 m. - Locul I – V Categoria junioare (a.n. 2003 și mai tinere) 

Cursa Populară - Locul I – VI Veterani (a.n. 1982 și mai în vîrstă, B+F) 

Premii speciale: Cel mai în vîrstă participant;  

Campionatul open al raionului Ungheni - Locul I–III Sportivi a.n. 2005-2006, general 

Campionatul open al raionului Ungheni - Locul I–III Sportivi a.n. 2005-2006, Ungheni 

Campionatul open al raionului Ungheni - Locul I–III Sportivi a.n. 2007 și mai tineri, general 

Campionatul open al raionului Ungheni - Locul I–III Sportivi a.n. 2007 și mai tineri, Ungheni 
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Concursul pe echipe pentru Instituțiile de învățămînt din raionul și municipiul Ungheni: 

Locul I–III (3 băieți și 2 fete), etapa liceu, a.n. 2005-2006 

Locul I–III (3 băieți și 2 fete), etapa gimnaziu, a.n. 2007 și mai mici 

Competiții la premiile Ziarului ”Unghiul”:  

1000m. - Locul I–III (băieți și fete), a.n. 2011 și mai mici, categoria generală 

1000m. - Locul I–III (băieți și fete), a.n. 2011 și mai mici, raionul și municipiul Ungheni 

1000m. - Locul I–III (băieți și fete), a.n. 2009-2010, categoria generală 

1000m. - Locul I–III (băieți și fete), a.n. 2009-2010, raionul și municipiul Ungheni 

 

Toți laureații vor primi diplome de gradul respectiv și premii bănești, conform locului pe care s-

au clasat. Tabelul cu valoarea premiilor bănești va fi anexat. La premiere pentru a beneficia de 

banii preconizați este obligatoriu prezentarea copiei buletinului de identitate sau a certificatului 

de naștere. 

 

VII. CONDIȚIIDE ÎNSCRIERE: 

Înscrierea sportivilor participanți la competiție se va face în holul Primăriei mun. Ungheni, pe 

11.11.2022 începîmd cu ora 14:00, pentru participanții din municipiul și raionul Ungheni și 

pentru participanții din alte localități care au necesitatea de a sosi la Ungheni pe 11.11.22, restul 

participanților vor fi validați pe data de 12.11.2022 cu începere de la ora 8:00 pînă la 10:30; 

Comisiei de validare și înregistrare obligatoriu trebuie de prezentat următoarele acte: 

- Formularul de înscriere vizat de conducător și medic; 

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

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

sănătate în procesul-verbal de validare; 

Pentru participare la Campionatul Republicii Moldova de alergări pe șosea este obligatoriu 

prezentarea ofertei vizate de conducător și medic, sau certificatul medical individual. 

Notă: Participanții înregistrați la Cursa de alergări pe șosea ”Tinerețe” și Campionatul Republicii 

Moldova de alergări pe șosea vor primi număr de concurs, set cu tricou, medalie și diplomă de 

participare, participanții înregistrați la Cursa populară vor primi număr de concurs, la Finiș vor 

primi bon de sosire, cu care după înregistrare la secretariat, primii 200 de finaliști vor primi set 

cu tricou, medalie și diplomă de participare. Participanții la Premiile ziarului ”Unghiul” - primii 

10 clasați la fiecare categorie de vîrstă (B+F) vor primi set cu tricou, medalie și diplomă de 

participare. 

 

VIII. CONDIȚII ADMINISTRATIVE: 

Cheltuielile de organizare, premiere (premii bănești, diplome, medalii), pentru deservirea cursei, 

personalul tehnic și arbitrajul vor fi suportate de Primăria mun. Ungheni cu suportul UNICEF 

și Programului “EU4Moldova: regiuni-cheie”.   
Cheltuielile de participarea, deplasarea participanților (transport tur-retur, cazare, alimentație) 

sunt suportate de organizațiile participante sau de participanții la concurs. 

Confirmarea cu indicarea numărului de participanți care necesită cazare, vă rugăm să o expediați 

până la data de 04.XI.2022. 

 

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 

 Mob. 069305678             Mob. 069145807 

 E-mail: mihail_56@mail.ru        E-mail: pohilaurentiu@gmail.com 

 

 

mailto:mihail_56@mail.ru
mailto:pohilaurentiu@gmail.com
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PROGRAMUL COMPETIȚIILOR 

 

11 noiembrie 2022  

Primăria mun. Ungheni 
14:00-18:00 Sosirea, înregistrarea și validarea participanților; 

                     Ședința tehnică;  

 

12 noiembrie 2022                                                                                           

Primăria mun. Ungheni  

 

8:00-10:30 Sosirea, înregistrarea și validarea participanților; 

 

10:00 Start Competiții la premiile Ziarului ”Unghiul”; 

Ora 10:00 - 1000 m, fete a.n. 2011 și mai mici; 

Ora 10:10 - 1000 m, băieți a.n. 2011 și mai mici;  

Ora 10:20 - 1000 m, fete a.n. 2009-2010; 

Ora 10:30 - 1000 m, băieți a.n. 2009-2010; 

Ora 10:50 – Premierea laureaților Competițiilor la premiile Ziarului ”Unghiul” 

 

11:30 Ceremonia oficială de inaugurare a Competițiilor; 

 

Ora 12:00 – START: 

- Cursa de alergări „Tinerețe 2022” – 10000m.; 

- Campionatul Republicii Moldova de alergări pe șosea – 10000m.; 

- Cursa Populară – 5500m.; 

- Campionatul open al raionului Ungheni – 5500m.; 

 

Ora 13:10 - Premierea laureaților Campionatului Republicii Moldova de alergări pe șosea; 

Ora 13:30-14:30 Program de concert; 

Ora 14:30 - Premierea laureaților Cursei Populare și Campionatul open al raionului Ungheni; 

Ora 14:40 - Premierea laureaților Cursei de alergări ”Tinerețe 2022;  

Ora 14:45 - Ceremonia oficială de închidere a competițiilor; 

Ora 15:30 Program de concert. 

 


