Cupa Babarunca – Orientare Schi, editia a 6-a

Buletin 1
Invităm cu mare plăcere pe toți iubitorii Orientării și a deplasării pe schiuri
să ia parte la ediția cu numărul 6 a Cupei Babarunca la Orientare Schi.
Data 22 – 23 ianuarie 2022
Loc de desfășurare Predeal – Poligonul de schi fond din Valea Râșnoavei
Centru de concurs. Poligonul de schi fond 45.489320, 25.546989
La Centrul de concurs exista WC și posibilități de parcare. Concurentii vor primii ceaiuri
calde, apa și fructe!

Program
sâmbătă 22 ianuarie 2022 etapa 1 sprint
Ora 12.30 – 13.30 validare la Centrul de Concurs
Ora 14.00 start etapă
Ora 16.00 demontarea poligonului de Orientare schi
duminică 23 ianuarie 2022 etapa 2 medie distanță
Ora 11.00 start etapă

Ora 13.00 festivitate de premiere
Ora 14.00 demontarea poligonului de Orientare schi
Categorii MF 14, MF 17 MF 21, MF 45, MF 55, M 65 +, Open.
Harta. Poligon - 1:5000/5 m ridicată în 2021
Înscrieri până joi 20.01.2022 ora 24.00 pe link-ul urmator:
www.orienteeringonline.net
Se pot face înscrieri si la fața locului, dar numai la Cat. OPEN sau pe locurile
vacante disponibile!
Taxa de participare. MF 14- 10 lei/etapa, 20 lei/etapa celelalte categorii.
(Categoria Open este dedicate adultilor nelegitimati.)
Concurentii pot avea echipament de schi fond sau schi de tură !
Clasamente si premii Se vor premia primele trei locuri la fiecare categorie.
Categoriile cu mai putin de trei concurenti vor fi comasate conform
regulamentului FRO. Dupa premiere se va organiza o tombola cu trei premii
speciale (echipament sportiv) la care vor participa toți cei prezenți (concurenți,
arbitrii, spectatori). In cazul in care unul dintre câștigatori nu este prezent
pentru a-si ridica premiul acesta se va reporta.
Informații despre starea zăpezii, date tehnice și detalii de concurs în Buletinul
2, care va apărea pe 19 ianuarie
Cazare la pensiunile și hotelurile din Predeal sau Pârâul Rece !
INFO tel. 0744531908 Gyuszi Dopovecz, 0726260693 Anca Stupu
 in functie de conditiile meteo și starea zăpezii organizatorii își rezervă
dreptul de a opera modificări în program. Participarea se face pe proprie
raspundere !

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG !

