
CS Știința Electro Sistem Baia Mare vă invită în perioada
5-7 mai 2023 la Baia Mare la 3 etape de competiție:

-Etapa I – Proba de medie distanță
-Etapa a II-a – Proba de lungă distanță
-Etapa a III-a – Proba de sprint

Această competiție face parte din Cantonamentul Oficial
nr. 2 JWOC 2023, actiune ce se desfășoară la Baia Mare în
perioada 2-10 mai 2023 si la care iau parte majoritatea țărilor
ce intenționează să participe la Campionatul Mondial de Tineret
JWOC 2023, o buna ocazie de a vedea la lucru favoritii la
medaliile JWOC 2023.
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Ora 9.00-10.30    -prezentarea si validarea concurentilor la locul de sosire
Ora 11.00               -start in Cupa Electro Sistem, etapa de Medie Distanță

Competiția se va desfășura după următorul program:

Vineri 5 mai 2023 

Sambata 6 mai 2023

Orele 10.00            -start in Cupa Electro Sistem, etapa de Lungă Distanță

-10 lei pe etapa - categoriile MF 10, 12, 14, Open, Open Family
-20 lei pe etapa – categoriile MF16, Open Tehnic, Open Tehnic Scurt
-30 lei pe etapa – categoriile MF 18-60
-20 lei pe etapa – categoriile peste MF 60

Plata taxei de participare se poate face numerar la validare sau in contul:
RO81 BACX 0000 0016 5511 5000, deschis la Unicredit Baia Mare

Taxe de participare:

Categorii de participare:

Categoriile de participare sunt: MF 10,12,14,16,18,20,21,35,40,45,50,55,
60,65,70,75,80+, Open, Open Tehnic, Open Tehnic Scurt, Open Family 

Orele 10.00 -start in Cupa Electro Sistem, etapa de Sprint
Orele 12.30           -festivitatea de premiere

Duminica 7 mai 2023

Inscrieri:

-Inscrierile se vor face pana vineri 28 aprilie 2022, online pe adresa
https://www.orienteeringonline.net/CompetitionFees.aspx?Competitio
nID=12693 sau pe email la adresa geotibi2002@yahoo.com La inscriere
rugam precizati numarul SI-cardului. Pentru cei ce nu poseda unul pot
inchiria de la organizatori contra sumei de 5 lei pe etapa;

https://www.orienteeringonline.net/CompetitionFees.aspx?CompetitionID=12693
mailto:geotibi2002@yahoo.com


Toate zonele de competitie sunt in vecinatatea zonelor ce se vor
folosi la Campionatul Mondial de Tineret JWOC 2023.

Zona de concurs pentru sprint este situata in Baia Mare si este una
tipica de cartier de oras, cu o aglomeratie de strazi, alei si cladiri.
Alergabilitatea este foarte buna. Se alearga cca 90 la suta pe asfalt, se
recomanda pantofi sport fara crampoane. Harta ridicata in 2021 si
actualizata in 2022, scara 1:4.000/0m.

Zonele de concurs pentru probele de medie si lunga distanta se afla
la 20 de km de Baia Mare, langa soseaua Baia Sprie-Cavnic si sunt foarte
variate, cu terenuri deschise, semideschise si padure, toate cu diferite
grade de inclinatie. Alergabilitatea este in general buna si foarte buna.
Harti ridicate in 2021-2022 de Liviu Tintar si de Istvan Foldi, nivelmentul
fiind ridicat cu tehnologia LIDAR. Scara este 1:10.000/5m pentru toate
categoriile, exceptie facand categoriile MF20 si MF21, care vor avea scara
1:15.000/5m in etapa de lunga distanta.

Harti si zone de concurs



Alte precizari

-Se va folosi sistemul de verificare si control Sport Ident Air+;
-Echipa de arbitri care va organiza aceasta competitie este aceeasi cu 

echipa care va organiza Campionatul Mondial de Tineret JWOC 2023.

IMPORTANT!

Participarea la aceasta competitie se face pe propria raspundere!!!

Premierea concurentilor

Cazarea participanţilor

Cazarea revine în sarcina cluburilor participante. Recomandam
cazarea in Baia Mare sau Baia Sprie.

CS Stiinta Electro Sistem Baia Mare va premia rezultatele cumulate in 
urma celor 3 etape, primele trei locuri din fiecare categorie primind
diplome, cupe si premii in diferite obiecte. De asemenea toti participantii 
de la MF10, Open si Open family vor fi premiati.

Categoriile de elita MF20 si MF21 vor fi premiati cu premii in bani.

La inceputul lunii aprilie 2023 va aparea Buletinul 2 cu datele
tehnice si cu alte amanunte legate de aceasta competitie.
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www.jwoc2023.ro

https://www.facebook.com/csstiintaelectrosistembaiamare
https://www.facebook.com/jwoc2023
https://www.instagram.com/jwoc2023/
http://www.jwoc2023.ro/

