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Cursă competitivă de 
ciclism pe distanța 

de 30/60 km,
tip MTB și Road Bike

Chișinău Criterium

Cursă anuală de ciclism pe străzile centrale ale capitalei, 
organizată de asociația obștească Sporter.

În 2018 Chișinău Criterium se va desfășura pentru a 5-a oară.







Cursă de ciclism pentru amatori 
pe străzile orașului Chișinău cu 
distanța de 15 km mai mult de 

8 000 participanți.

La Velo Fun pot participa toți doritorii cu orice tip de 
bicicletă.

Сriterium Velo Fun







Dinamica creșterii numărului participanților   
Chișinău Criterium

2014 - Prima cursă de ciclism, 150 de participanți, (link-ul către video)

2015 - 170 de participanți la Criterium, 200 - la Velo Fun (link-ul către video)

2016 - 400 de participanți la Criterium, 5 000 - la Velo Fun (link-ul către video)

2017 - 600 de participanți la Criterium, 8 000  - la Velo Fun (link-ul către video)

https://www.youtube.com/watch?v=E-wrPzvZ7V0&index=3&list=PLyI-nHglMkWJaS3-UfsBdVMpE5DcbMbgd
https://www.youtube.com/watch?v=quosBFqKxkA&index=3&list=PLyI-nHglMkWLE-Nl2U73CP66Hx6I7r0Jh
https://www.youtube.com/watch?v=t-nRLp07gdw&list=PLyI-nHglMkWJLoiPXC_UMlUpRwOoW67sf
https://www.youtube.com/watch?v=X4syAONnVUA&index=6&list=PLyI-nHglMkWJry9yVcxuHL5Kn2UBBuII8






Fiecare participant primește 
Kit-ul de start, care include:



Kids Criterium



Kids Criterium



Medalia Chișinău Criterium



Arcul Start/ Finish a evenimentului



Scena evenimentului



PhotoWall-ul evenimentului



Bannere pe traseu și în zona de start



Program
12 Mai

08:00 – Eliberarea pachetelor de start

08:00 – Deschiderea Sport Expo

09:00 – Eliberarea kit-urilor de start ale cursei Kids Criterium

10:30 – Discursul inaugural al managerului proiectului mama.md

10:45 – Încălzirea

11:00 – Start

11:05 – Startul cursei pe bicicletele cu 3-4 roți

11:15 – Startul cursei pe bicicletele cu 2 roți (6 – 8 ani)

11:30 – Startul cursei pe bicicletele cu 2 roți (9 – 11 ani)

11:45 – Startul cursei pe bicicletele cu 2 roți (12 – 13 ani)

12:00 – Startul cursei pe trotinete

12:15 – Premierea cîștigătorilor

12:30 – Evoluarea micilor talente

13:00 – Startul cursei pe role

15:00 – Premierea câștigătorilor

19:00 – Închiderea zonei Expo



Program
13 Mai

07:00 – Deschiderea zonei Expo

07:00 – 09:30 – Eliberarea pachetelor de start și numerașelor 
participanților

09:30 – discurs inaugural al Președintelui Organizației Sportive 
Sporter.md

09:45 – Încălzirea

10:00 –Startul cursei Criterium 30 km

11:25 –Finișul cursei Criterium 30 km

12:00 – Startul cursei Velo Fun

13:00 –Startul cursei Criterium 60 km

15:50 – Finișul cursei Criterium 60 km

16:05 – 16:25 – Premierea cîștigătorilor

16:30 – Tombola cu premii de compania Maximum

17:00 – Închiderea zonei Expo



Harta



2,5 minute de desfătare! 



Chișinău Criterium - Ofertă
Ce oferim în cadrul parteneriatului Solicităm respectuos următorul suport pentru 

organizarea evenimentului: 

Acordarea statutului :“Cu susținerea Primăriei Municipiului 
Chișinău”

Autorizație pentru desfășurarea evenimentului

Amplasarea logo-ului cu această specificare pe cele mai 
importante materiale promoționale, acum ar fi : arcul de 
start, fotowall, site-ul evenimentului, branding-ul scenei, 
bannerele onilne, etc. 

Autorizații pentru :  
- organizarea unui spațiu Expo și comercializarea în cadrul 

acestuia;  
- pentru plasarea billboard-urilor;  
- de la Regia Transport Electric Chișinău

Menționarea statutului de pe scena evenimentului, de către 
prezentatori. 

Amplasarea reclamei în unitățile de transport public și pe 
bannere deasupra străzilor Alexandr Pușkin și Gavriil 
Bănulescu- Bodoni. ; 

Articole pe site și pe pagina de Facebook a evenimentului. 3 ambulanțe la eveniment; 

Eventuale subiecte pentru PR: interviu - articol despre 
pregătirile pentru Criterium, pe subiectul realizării pistelor 
pentru bicicliști, etc. 

Susținerea Poliției pentru : 
- restricționarea circulației pe străzile capitalei; 
- asigurarea ordinii publice

Spălarea străzilor înainte de eveniment și curățarea acestora 
după eveniment. 

Asigurarea, împreună cu Direcția Școlilor Sportive, a unui 
număr cât mai mare de copii pentru cursa Velo Fun. 



Alăturați-vă evenimentului nostru!

Persoană de contact:

Tatiana Tutunaru
tel: +373 76 03 03 06

e-mail: tatiana@pr.simpals.md

mailto:tatiana@pr.simpals.md

