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Aprobat de Consiliul Director al F.R.Orientare 

Data 30.06.2020 

 

Condiții specifice de desfășurare a activităților sportive în România, 

aferente tuturor ramurilor de Orientare 

 

A. Scop. Domeniu de aplicare 

Prezentul regulament prezintă cadrul specific în care se pot desfășura toate activități de 

orientare pe teritoriul României, ce au loc sub egida F.R.O., în contextul pandemiei provocate de 

virusul COVID19. 

Regulamentul intră în vigoare o dată cu aprobarea de către Consiliul Director, pe o perioadă 

nedeterminată, fiind valabil până la abrogarea acestuia de către C.D. 

Regulamentul cuprinde reguli specifice ramurilor de Orientare, ce se vor aplica în același timp 

cu prevederile Ordinului comun nr. 619 respectiv 1077 din 12.06.2020, emis de Ministerul 

Tineretului și Sportului, respectiv Ministerul Sănătății. Ordinul, în cadrul Anexei 2 cuprinzând 

Condițiile necesar a fi respectate de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau 

legitimați în vederea reluării competițiilor sportive organizate în aer liber. Aplicarea corectă a 

acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecție COVID-19, dar nu garantează eliminarea 

acestuia în contextul pandemiei. 

Conform Anexei 2, cap. A, pct. 2, Activitățile sportive vor fi organizate în conformitate cu 

normele și regulamentele specifice ramurii de sport, adaptate de structurile sportive la situația 

creată de epidemia de COVID19, cu condiția ca acestea să nu vină în contradicție cu normele legale 

în vigoare. 

 

B. Transportul și cazarea concurenților  

1. Pentru transportul către centrul de concurs și zonele de concurs, se impune sosirea individuală 

a participanților cu mijloacele proprii sau cu autocar/microbuz închiriat în regim de uz 

exclusiv. Se vor respecta reglementările Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii 

și comunicațiilor și al ministrului sănătății nr. 984/829/2020 privind măsurile pentru 

prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării 

activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de 

alertă (anexa nr. 2). 

2. În cazul în care participanții ajung în locurile cheie la momente apropiate, cu riscuri de 

aglomerare, Organizatorul va întreprinde măsuri pentru degajarea spațiilor și implicit 

păstrarea distanțelor de siguranță. 

3. Pentru participanții care călătoresc în afara localității unde locuiesc, cazarea lor se va face 

respectând Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului 

sănătății nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 

coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță 

sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă (anexa nr. 3 - Recomandări privind 

funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare). 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225845
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225845
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225843
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225843
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C. Validarea concurenților, ședințe tehnice, alte activități premergătoare competițiilor 

1. Validarea va avea loc pe cât posibil în spatii deschise sau în locuri unde se poate asigura un 

spațiu de minim 1.5m între persoane.  

2. La intrare și ieșirea din spațiul de validare, reprezentanții structurilor sportive vor avea la 

dispoziție dezinfectant pentru mâini din produse biocide avizate/autorizate și prosoape de 

hârtie, asigurate prin grija organizatorului. 

3. Tot personalul ce activează în cadrul secretariatului competițiilor, precum și delegații cu care 

vin în contact vor purta mască de protecție și mănuși.  

4. Plățile se vor efectua preferabil prin transfer bancar, iar validarea și actele fiscale se vor 

emite anterior validării propriu zise. În timpul validării documentele se pot elibera și in 

format electronic prin scanare/fotografiere. 

5. Plățile în numerar vor fi limitate cât mai mult posibil și se vor face fără transmitere din mână 

în mână, folosind o urnă dedicată, fără posibilitatea de a acorda rest.  

 

D. Start - finish - festivități  

1. Toți arbitrii și ceilalți membri ai staff-ului și echipei tehnice vor purta mască de protecție, 

pe toată durata evenimentului, atâta timp cât intră în contact direct cu sportivi sau delegați 

de cluburi.  

2. Startul se va organiza în așa fel încât să se poată menține distanța de siguranță de 1.5m între 

sportivi (maximum 4 sportivi în același minut de start). Se pot mări în acest sens țarcurile de 

start sau intervalele de start, pentru a evita supraaglomerarea startului.  

3. Festivitatea de premiere va avea loc pe cât posibil în spații deschise. În cazul spațiilor 

închise, acestea trebuie să permită distanțe de minim 1.5m între grupuri. Intrarea și ieșirea 

acestora se vor coordona de către organizatori încât să fie evitate aglomerările.  

4. La urcarea pe podium și acordarea premiilor se va renunța la felicitările prin contact direct 

(strângeri de mână sau contacte directe), atât între organizatori și sportivi, cât și între 

sportivi.  

5. Este interzis accesul organizat al spectatorilor la competițiile de Orientare, în perioada 

reglementată de lege. 

 

E. Comportamentul sportivilor în timpul efortului 

1. Orientarea, în cadrul tuturor ramurilor, are caracter de sport individual, și în această 

perioadă, sportivii trebuie să îi mențină această caracteristică. 

2. Contactul fizic între sportivi în timpul efortului nu poate avea loc decât în situații 

accidentale. 

3. Înaintarea pe drumuri/poteci/pârtii se va face respectând regulile de circulatie auto, pe cât 

posibil pe partea dreaptă. 
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4. În cadrul probelor de sprint, se aplică de asemenea regula de circulație pe partea dreaptă, 

inclusiv pe scări, rampe, culoare, trotuare etc. Obstacolele (bănci, stâlpi) se vor ocoli prin 

dreapta acestora, pe sensul de alergare. 

5. Se va evita în această perioadă trasarea cu posturi de control care necesită întoarcerea 

sportivilor imediat după compostare. 

 

F. Sancțiuni și măsuri disciplinare  

1. Sportivii și oficialii care încalcă prevederile prezentului regulament și a legislației privind 

diminuarea riscurilor de infecție cu COVID 19 în vigoare la data evenimentului, vor fi 

atenționați verbal de staff-ul tehnic al competiției.  

2. În cazuri de refuz a conformării acestora cu regulile instituite, ori în cazul încălcării perpetue 

a regulilor de protecție, juriul de concurs va putea lua măsuri disciplinare, conform 

regulamentului disciplinar.  

G. Măsuri obligatorii pentru participanții la competițiile sportive  

1. Pentru toate persoanele participante la o competiție sportivă de orientare sunt obligatorii 

regulile generale de protecție sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2, stabilite de 

Ministerul Sănătății și comunicate prin toate canalele informative, reguli precizate și în 

Anexa nr. 1, pct. A la Ordinul 619 din 12.06.2020. 

2. Pentru organizatorii competițiilor sportive de orientare devin obligatorii în perioada stării de 

urgență actuale, măsurile de protecție precizate în Anexa  nr. 2 la Ordinul MTS nr. 619 din 

12.06.2020. 
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- fiecare structură sportivă implicată în organizarea sau desfășurarea unei competiții 

sportive de orientare va desemna o persoană de contact responsabilă cu organizarea, 

coordonarea aplicării și supravegherea respectării protocoalelor stabilite; 

- toți participanții (sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanți ai 

presei etc.) trebuie să fie supuși unui triaj epidemiologic (verificarea temperaturii) și trecuți 

pe o listă nominală, pentru a facilita o eventuală anchetă epidemiologică, triaj ce va fi 

efectuat de un cadru medical; 

- asigurarea echipamentului de protecție (mască, mănuși) pentru întreg personalul 

implicat în organizarea competiției (arbitri, oficiali, voluntari, personal medical, presa 

sportivă, ș.a.). 

Este obligatorie respectarea măsurilor de protecție impuse de operatorii din transporturi și unități 

de turism pentru cazare și servirea mesei, acestea fiind impuse de ministerele sub al căror patronaj 

funcționează. 

 

 

Consiliul Director al F.R.Orientare 


