
ROMÂNIA 
Municipiul Brașov 
Consiliul Local al Municipiului Brașov 

Anexa la  
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Regulamentul privind conduita schiorilor/snowboarderilor  

Pe domeniului schiabil al municipiul Brașov 
 

a) Să schieze în așa fel încât să nu pună în pericol viața altui schior ; 

b) Să își adapteze viteza și maniera proprie de a schia potrivit pregătirii tehnice, condiției fizice, stării 

zăpezii, gradului de dificultate al pârtiei, condițiilor atmosferice și densității traficului de pe pârtie; 

c) Să își aleagă cu grijă traiectoria pe care urmează să coboare, în scopul protejării schiorilor aflați în 

aval; 

d) Să depășească schiorul aflat în aval fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, cu condiția ca 

această depășire să fie suficient de largă pentru a evita o eventuală evoluție neașteptată a celui care 

urmează să fie depășit; 

e) Să se asigure, printr-un examen atent al traficului din amonte și al celui din aval, că atât el, cât și alți 

schiori sunt în afara oricărui pericol cu ocazia traversării unei pârtii sau a reluării parcursului după o 

oprire temporară pe aceasta; 

f) Să evite staționarea pe pârtie, mai ales pe porțiunile înguste ale acesteia ori pe cele lipsite de 

vizibilitate. În cazul căderii, să elibereze pârtia în cel mai scurt timp posibil; 

g) Să utilizeze numai marginea pârtiei, în cazul în care este obligat să urce sau să coboare pe jos; 

h) Să respecte indicatoarele de semnalizare și balizele de marcare instalate pe pârtiile și traseele de 

schi pentru agrement 

 

Nu schiați în pădure 

 

Nu coborâți direct 

 

Interzis săniușul 

 

Nu circulați pe pârtie 

 

Nu coborâți cu snowbordul 



 

Zonă periculoasă 

 

 

i) Respectați marcajele internaționale pentru gradele de dificultate ale pârtiilor de schi: 

 

Foarte ușor 

 

           Ușor 

 

     Mediu 

 

           Dificil 

 

j) Să anunțe postul de prim ajutor, în cazul accidentării unui schior, și să acorde sprijin la transportarea 

acestuia; 

k) Să își decline identitatea în fața organelor abilitate, în cazul în care a fost martorul unui accident sau 

a provocat el însuși accidentul. 

 

Este interzis: 
a) accesul pe pârtie a schiorilor însoțiți de animale de companie. 

b) folosirea pârtiilor de schi închise, marcate cu semnul ”PÂRTIE ÎNCHISA". 
c) traversarea gardurilor de protecție cu schiuri, plăci de snowboard sau fără acestea. 
d) traversarea liniei de urcare a teleschiului pe jos, cu ajutorul schiurilor sau plăcii de 

snowboard este interzisă. Aceasta se va face doar în locurile marcate special; 
e) folosirea în această zonă a dispozitivelor improvizate gen pungi de plastic, anvelope de 

autoturisme. 
f) coborârea și folosirea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement utilizând sănii sau alte 

dispozitive improvizate. 

g) Folosirea snowmobile-lor pe pârtiile de schi, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt 

folosite de personalul autorizat si pregătit al adminstratiei domeniului schiabil, a 

intervenţiilor echipei Salvamont sau Jandarmeriei Montane.  

 
 



Circulația persoanelor fără echipament de schi se va face doar pe potecile turistice deschise 
în Masivul Postăvaru sau pe marginea pârtiilor, acolo unde nu există potecă sau poteca întâlnește 
pârtia de schi, astfel încât să nu pericliteze activitatea de schi. 

 
Schiatul de tură nocturn să se efectueze doar pe pârtia Drumul Roșu, cu acces atât din pârtia 

Bradu cât și dinspre Pub Rossignol atât la urcare cât și la coborâre, nu mai târziu de ora 22.00 și nu 
mai sus de Cabana Postăvaru. 

 
Practicanții sporturilor de iarnă vor acorda prioritate la stațiile de îmbarcare a instalațiilor pe 

cablu, formațiilor Salvamont, Jandarmerie Montană sau Ambulanță.  
 

Anuntați Dispeceratul Național Salvamont la numarul de telefon 0Salvamont 

(0725.826.668) sau Dispecerat Salvamont Poiana Brașov – tel.:0726.686 693 în 

cazul producerii unui accident pe pârtie, specificând următoarele: numele dumneavoastră, ce s-

a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor, când s-a produs accidentul și locul unde se găsesc 

persoanele accidentate. Încercați să protejați accidentatul până la sosirea echipei de salvatori montani. 

 

 


