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I. SCOPUL GHIDULUI  
1. Prezintă elementele pe care organizatorul unei etape din cadrul campionatului național „Ștafeta 

Munților” trebuie să le aibă în atenție, în vederea atingerii standardelor, scopului și obiectivelor competiției.  

 

II. ORGANIZAREA UNEI ETAPE DE CAMPIONAT  
Pentru organizarea unei etape de succes și atingerea standardelor, scopului și obiectivelor competiției, un club 

organizator este recomandat să atingă următoarele elemente:  

 

1. Promovarea evenimentului:  
a. În mass-media locale/naționale (scrisă, radio, TV, on-line etc.);  

b. În comunitatea în care se va realiza evenimentul (relația cu instituțiile din localitate în scopul promovării 

concursului și educării eco-turistice a locuitorilor);  

c. Prin afișarea însemnelor organizatorului/concursului, împreună cu însemnele Ștafetei Munților și a 

celorlate concusruri organizate în anul competițional (afișe, flayere, pliante, bannere, etc);  

d. Orice alte forme pe promovare pozitivă, altele decât cele menționate mai sus.  

 

2. Invitația la concurs  
a. Trebuie să cuprindă următoarele date:  

i. locația și perioada organizării etapei;  

ii. căile de acces și starea acestora;  

iii. programul mijloacelor de transport în comun și distanța de la ultima stație până în tabără;  

iv. cele mai apropiate posibilități de cazare și datele de contact ale acestora;  

v. menționarea faptului că evenimentul reprezintă o etapă a campionatului național „Ștafeta 

Munților”, sigla și pagina de internet a competiției și tipul acesteia (MASTER);  

vi. programul concursului, defalcat pe zile.  

b. Va fi publicată cu minim 1 lună înainte de desfășurarea etapei.  

c. Va fi transmisă organizatorului onorific anual și administratorului site-ului www.stafetamuntilor.ro, 

pentru promovare.  

 

3. Organizarea taberei  
a. În organizarea taberei se va pune accent pe următoarele aspecte:  

i. arborarea drapelului României și afișarea siglei campionatului național „Ștafeta Munților”, a 
regulamentului și a siteului www.stafetamuntilor.ro;  

ii. afișarea clasamentului pe categorii și general, precum și afișarea calendarului competițional pentru 
anul în curs;  

iii. existența unei surse de apă și a grupurilor sanitare și indicarea acestora;  

iv. pregătirea locului de campare și a vetrei de foc;  

v. primirea festivă a participanților între orele 15 :00 - 21 :00;  
vi. afișarea și actualizarea tabelului în care vor fi nominalizate cluburile sosite în tabără;  

vii. existența unui panou / loc în care vor fi menționate aspecte de ordin organizatoric : ora de începere a 
probelor de concurs, ședință tehnică, anunțuri de interes general, clasamente, etc;  

viii. existența unui punct de comandă, unde pe toată durata probelor de concurs se va afla un 

reprezentant al organizatorilor.  

b. Responsabilul de etapă va evalua și impresia generală asupra taberei.  

 

 

 

4. Ședința tehnică  

a. Organizatorul va stabili dacă ședința tehnică va fi organizată cu participarea majorității persoanelor 
prezente în tabără sau cu participarea reprezentanților cluburilor înscrise în concurs.  



b. În cadrul ședinței tehnice, organizatorul va comunica participanților:  
i. ora la care se va afișa startul echipajelor și ordinea categoriilor ce intră în concurs;  

ii. programul concursului;  

iii. date tehnice referitoare la probela de raid montan (pentru fiecare categorie de concurs : distanță, 
diferență de nivel, timp aproximativ, marcaje);  

iv. date tehnice referitoare la probela de orientare (pe hartă sau viză, distanță aproximativă, 
caracteristicile terenului, locul desfășurării); 

v. prezentarea probei de cunoștințe teoretice; 

vi. activități organizate în afara celor probelor de concurs;  

vii. alte oportunități de petrecere a timpului liber pentru persoanele ce rămân în tabără;  

viii. tematica programului cultural;  

ix. componența echipei de arbitraj.  

c. Organizatorul va fi deschis, comunicativ și va răspunde întrebărilor adresate de către participanți. 

Opțional, acesta va pune la dispoziția participanților și în format letric o parte din datele prezentate, exemplu : 
descrierea traseelor, harta de concurs, etc.  

d. Ședința tehnică va începe în intervalul 21:30 - 23:00.  

 

5. Proba de raid montan  
a. Pentru buna organizare a probei de raid montan, organizatorii vor respecta următoarele cerințe:  

i. transmiterea către responsabilii SM a fișei tehnice a traseului cu minim două săptămâni înaintea 

concursului.  

- fișa tehnică va conține descrierea traseului, timpii alocați (total și intermediari), diferență de nivel.  

- organizatorul va efectua modificările recomandate de responsabilii SM;  

ii. afișarea orei la care cluburile vor intra în concurs se va realiza în maxim o oră după încheierea 
ședinței tehnice;  

iii. timpul de concurs impus de organizatori este validat dacă cel puțin două echipe, aparținând unor 

cluburi diferite se încadrează în timpul general sau au o întârziere de maxim 15 minute; echipajele pot fi 
penalizate pentru neîncadrarea în timpii intermediari;  

iv. verificarea echipamentului obligatoriu, total sau prin sondaj, la start ori pe traseu;  

v. punerea la dispoziția concurenților a hărții traseului și a fișei de concurs; fișa de concurs poate fi 

imprimată pe aceeași hârtie cu harta; fișa de concurs trebuie să menționeze timpii intermediari și între ce posturi 

cu arbitru (PA) se află posturile fără arbitru (PFA);  

vi. amplasarea corectă pe hartă și teren a PA și PFA; existența unor arbitrii responsabili în PA, care 

cunosc traseul și pot oferii indicații/ ajutor concurenților;  

vii. zona străbătută de traseu cuprinde puncte de belvedere, peisaje și este adaptată categoriei de 

concurs;  

viii. menționarea corectă în invitație a gradului de dificultate a traseului;  

ix. clasamentul pentru fiecare categorie se afișează în maxim trei ore de la închierea probei, nu mai 

târziu de ora 21:30;  

x. clubul organizator are obligaţia de a avea o patrula care sa porneasca pe traseu dupa ce pleaca 

ultimul echipaj participant şi de a parcurge traseul pentru a “culege” si ajuta echipajele intarziate. 

xi. clubul organizator are obligaţia de a stabili ora de plecare astfel incat ultimul echipaj sa ajunga 

la SOSIRE cu cel puţin doua ore inainte de apus. 
b. În situația în care proba nu se organizează, din motive ce nu pot fi imputate organizatorului, acesta 

primește un punctaj prestabilit.  

 

6. Proba de orientare  
a. Orientarea este sportul ce constă în parcurgerea într-un teren necunoscut a unui traseu materializat printr-

o succesiune de posturi de control.  

b. Proba de orientare se va desfășura pe hartă sau pe viză și va avea maxim 2.500 m lungime totală, 
masurată în plan aerian.  

c. Orientaristul alege rutele (nemarcate) între posturile de control cu ajutorul hărţii şi a busolei şi parcurge 
traseul într-un timp cât mai scurt, atingând toate posturile în ordinea dată.  

d. Harta conţine informaţii detaliate asupra terenului (relieful, planimetria, vegetaţia, vizibilitatea etc). Pe 
hartă, traseul este desenat cu roșu.  



e. Proba de orientare se va ține indiferent de condițiile meteo.  

f. Locul de start este indicat cu un triunghi, posturile de control cu cercuri, iar locul de sosire cu un cerc 
dublu.  

g. În teren, posturile de control sunt marcate cu fanioane speciale alb-roșii.  

h. La start, sportivul primește o fișă care descrie reperele din teren unde sunt așezate posturile.  

i. Orice concurent trebuie să aibă o fișă de control pe care o prezintă la start, o validează în fiecare post și o 
predă la sosire. Pentru validare, în posturi există compostoare.  

j. Pentru buna desfășurare a probei, va fi organizată și marcată corespunzător :  
i. zona de așteptare;  

ii. zona de start;  

iii. posturile vor fi numerotate și amplasate corect.  

k. Proba de orientare se desfasoara in sistem individual, echipa cumulate sau stafeta.  

l. Organizatorii sunt obligați să anunțe în invitație tipul probei de orientare.  

m. Clasamentul pentru fiecare categorie se afișează în maxim trei ore de la închierea probei, nu mai târziu 
de ora 21:30.  

n. Organizarea concursului pe hartă aduce organizatorului un punctaj mai mare.  

 

7. Proba de cunoștințe teoretice  
a. Bibliografia probei (sau întrebările) va fi pusă la dispoziție de către organizatorul etapei, în format 

electronic, administratorului siteului www.stafetamuntilor.ro, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de etapă.  

b. Bibliografia va cuprinde date referitoare la zona de concurs, patrimoniul geografic, istoric, cultural și de 
mediu și imaginile din care vor fi selectate pozele pentru concurs;  

c. Proba va consta în 1 - 15 întrebări grilă cu un singur răspuns corect și/sau 1 – 15 poze cu obiective 
turistice din țară, tot cu 3 variante de răspuns.  

d. La proba de CUNOȘTINȚE TURISTICE, fiecare membru al echipei va răspunde la câte cinci întrebări; 

face excepție categoria FAMILIE unde vor răspunde doar copiii.  

Pentru categoriile OPEN si FAMILY se vor folosi doar POZE obligatoriu, pentru celelalte categorii 

ramane la alegerea organizatorului. 
e. Timpul alocat fiecărui echipaj pentru această probă este de maxim 7 minute.  

f. Pentru stabilirea clasamentului probei se va folosi cronometrarea, departajarea în caz de egalitate, 

făcându-se în funcție de cel mai scurt timp de răspuns.  

g. Clasamentul va cuprinde numele echipajului, numărul de puncte și timpul în care a răspuns la întrebări.  

h. Organizatorul poate aplica același set de întrebări pentru toate categoriile sau poate alege întrebări 

diferite pentru una sau mai multe categorii.  

i. Organizatorul va avea următoarele obligații :  

i. respectarea bibliografiei și formularea unor întrebări clare, ce aduc participanților un plus de 
cunoștințe referitoare la zona de concurs și proximitatea acesteia;  

ii. afișarea răspunsurilor corecte în maxim 60 de minute de la încheierea probei;  

iii. afișarea clasamentelor pentru fiecare categorie, până cel târziu la sosirea primei echipe (din 

categorie) în tabără.  

 

9. Proba culturală  
a. Se va organiza o proba culturala care va fi notata cu note intre 1 – 10 de către fiecare arbitru (3-5-7 

arbitrii). Pentru a puncta pe scena trebuie sa urce minim 3 persoane care sa aiba un program cu tematica 

montana ce va cuprinde obligatoriu 3 componente: cantece, poezie si umor. Pentru lipsa uneia dintre cele 3 

componente, arbitrii vor acorda o depunctare de 2 puncte pentru fiecare componenta lipsa (de exemplu un 

club care doar va canta, nu poate lua nota mai mare de 6, pentru ca din nota maxima 10 va fi penalizat cu 2 

puncte pentru lipsa poeziei si cu 2 pentru lipsa umorului). 
b. Fiecare club va avea la dispoziție maxim 20 de minute.  

 

10. Alte probe  

 

La fiecare etapa din cadrul stafetei va exista si proba de cros montan la care se va participa individual si ale 
carei clasamente nu se vor cumula cu probele din Stafeta. 



Se va participa individual pe 4 categorii: Juniori si Junioare pana in 20 de ani si Seniori si Senioare peste 
20 de ani. 

 Este obligatoriu ca fiecare participant sa aiba incaltaminte cu talpa aderenta si sa semneze o declaratie prin 

care va declara ca participa pe propria raspundere fara nici un fel de pretentie ulterioara din partea 
organizatorilor. 

În cadrul concursului pot fi organizate și alte probe, jocuri, etc.  

Acestea pot fi premiate, însî nu vor intra în clasamentul Ștafetei Munților  

 

 

11. Focul de tabară  
a. Organizatorii vor aprinde focul de tabără în cele două seri ale concursului, în intervalul 21 :00 – 22 :00.  

b. Organizatorii vor asigura lemne pentru foc, vor marca spațiul pentru programul cultural, în seara de 

sâmbătă vor supraveghea și stinge focul de tabără.  

c. Organizatorii vor asigura prezența unor persoane ce vor interpreta muzică folk, poezii (aceste persoane 

pot fi din rândul concurenților) sau fundal sonor (cântece de munte).  

 

12. Festivitatea de premiere  
a. Se organizează în ziua de duminică, după încheierea tuturor probelor / afișarea rezultatelor și va începe 

în intervalul 09:00 – 11:00 de recomandat.  

b. Se va organiza un podium pentru premierea participanților.  

c. Organizatorul va asigura minim diplome pentru toate probele de concurs (cunoștințe teoretice, orientare, 
escaladă, raid montan), la toate vor fi categoriile.  

d. Recomandam ca fiecare copil ce participă la categoria FAMILIE sa primească o diplomă specială sau un 

alt obiect (exemplu: insignă, medalie). Aceste diplome speciale vor fi acordate după premierea categoriei 
FAMILIE, toți participanții copii rămânând în fața podiumului, pentru o poză de grup.  

e. Festivitatea se va încheia prin intonarea Imnului Prieteniei.  

 

13. Atitudinea organizatorilor și „fair-play”  

a. Se acordă pentru atitudinea organizatorilor și modul în care aceștia au respectat spiritul competiției, 

aducând un plus valoare prin concursul organizat.  

 

 

14. Arbitrajul 

Fiecare ONG isi va desemna arbitrii necesari pentru organizarea trofeului in numar de minim 15 

persoane. 

ONG-urile participante pot nominaliza, la cererea organizatorului, arbitrii care sa ajute la desfasurarea 

competitiei sau monitorizarea probelor. 

Se va constitui o CURTE DE ARBITRAJ formata din toti Responsabilii fondatori SM, care va omologa 

clasamentul fiecarui trofeu precum si clasamentul general intocmit la finalul competitiei. De asemenea va arbitra 

eventualele neclaritati aparute in cadrul trofeelor sau intre ONG-uri. 

Curtea de Arbitraj va fi prezidata anual, prin rotatie de catre un reprezentant al  celor 4 ONG-uri 

fondatoare ale Stafetei Muntilor, persoana ce reprezinta Stafeta Muntilor si coordoneaza activitatea 

”Organizatorui Principal Onorific”. Cele patru ONG-uri fondatoare pot nominaliza aceeasi persoana sa reprezinte 

competitia mai multi ani, consecutiv. Președintele Curții de Arbitraj trebuie să fie membru al unui club ce a 

participat activ în ultimii trei ani competiționali, la cel puțin jumătate din etape. 

 

 

IV. SISTEMUL DE JURIZARE  

Stabilirea juriului  



 

În fiecare an vor exista maxim 10 persoane de la diferite asociații care vor purta titlul de Responsabili SM 

 

În cadrul etapelor, responsabilii SM vor avea și atribuția de arbitrii de concurs, putând interacționa DIRECT 

și având întâietate în fața arbitrilor organizatori. Responsabilii SM pot corecta dacă este necesar 

comportamentul arbitrilor de etapă dacă aceștia nu respectă regulamentul SM. 
 

 

V. FORMULARELE STANDARD OBLIGATORII 

 

Organizatorul este obligat să utilizeze formularele standard:  

Anexa 1 – Tabel nominal de participare  

Anexa 2 – Fișă proba Cunoștințe Turistice  

Anexa 3 – Fișă proba Raid Montan (se va printa pe spatele hărții de recomandat ) 

Anexa 4 – Fișă înscriere echipe  

Anexa 5 – Fișă verificare echipament 

 


