Festivalul de Orientare al Bihorului
ediția XII. 8-9-10 Iulie 2022

Organizator: Clubul Sportiv Orientare Mădăras

Vineri, 8 Iulie: "Cupa Mădăras" (concurs de noapte, individual, distanță scurtă)
Sâmbătă, 9 Iulie: "Cupa C.S.O. Mădăras" (concurs individual classic scurtat)
Duminică, 10 Iulie: „Cupa Prieteniei“ (concurs individual pe echipe, medie distanță)
Concursul se organizează conform reglementărilor actuale privind măsurile de prevenire și combatere a
efectelor pandemiei de Covid-19.
Centrul de concurs: Ștrandul Termal din Sânnicolau de Munte (Jud. Bihor), pe drumul Județean 767A,
Săcueni – Sâniob, (la cca. 10 km de Săcueni). Coordinate GPS: 47.295724°, 22.118137°, accesibil și din
direcția Cadea pe drum asfaltat. Accesul la zonele de concurs este sarcina participanților.

Hărțile de concurs: Sânnicolau de Munte 1:7.500/5m, Valea lui Mihai – Recsege 1:10.000/2m, (hartă
nouă), Lacul Olosig 1:10.000/5m, realizate şi actualizate în 2018 – 2022 de Barkász Dániel sr. La toate
etapele hărțile vor fi tipărite pe hârtie rezistentă la apă.
Zonele de concurs: etapa 1 și 3 păduri de foioase, alergabilitate variată, cu denivelări reduse de relief,
etapa 2 dune de nisip alergabilitate variată.

Înscrieri până la data de 3.07.2022, pe adresa: danielbarkasz@yahoo.com
Sportivii înscriși se obligă să respecte măsurile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de Covid19 dispuse în reglementările actuale valabile.
La înscriere solicităm: numele, clubul, categoria, nr. SI-Card personal (dacă aveți). Vă rugăm să specificați și
traseul ales la etapa de noapte și la echipe.
Pentru etapa 1 si 2 taxa de participare este 15 RON de persoană/zi
Pentru etapa 3 taxa de participare este 30 RON de echipă.
Închiriere SI –Card: 3lei / etapă.

Programul de concurs:
1. zi (Vineri, 8 Iulie ): „Cupa Mădăras” - șprint de noapte - pădurea Sânnicolau de Munte.
Prezentarea și validarea: între orele 19.00-22.00 în zona Ștrandului Termal Sânnicolau de Munte.
Start liber între orele 22:15–22:45.
Accesul zonei de concurs: 1200m pe jos (marcat). Startul se află la 800m/20m de sosire.
După sosirea din traseu, concurenții sunt rugați să efectueze citirea SI, în zona Ștrandului Termal. Cei care
abandonează traseul se prezintă obligatoriu la centrul de concurs!
Demontarea poligonului la ora 24.00.
Categorii de concurs: A (tehnic avansați), B (avansați), C (mediu), D (începători). În categoria D, atât la Cupa
Mădăras cât şi la Cupa Prieteniei se vor premia doar copii de 12-14 ani precum și adulții începători.
Avansații pot alerga pe traseul D, scurt şi tehnic simplu doar în afara concursului. Nu vor fi simboluri
suplimentare la start, însă codurile vor apărea pe hartă și la numerotarea punctelor de control.
În fiecare categorie se vor face clasamente separate W și M.
2. zi (Sâmbătă, 9 Iulie): „Cupa C.S.O. Mădăras“ – clasic scurtat - în pădurea Recsege – Valea lui Mihai.
Start conform listelor de plecare, ora zero: 11:00.
Acces auto la zona de concurs: pe drumul județean 767A, centura Săcueni, DN19 până în orașul Valea lui
Mihai (aprox. 32km pe drum asfaltat, respectiv străzi neasfaltate 3km). Parcarea va fi lângă Cantonul Silvic la
marginea orașului, capătul străzii Școlii, coordinate GPS: 47.536722°, 22.160231°.
Categorii de concurs: M/W 10 (marcat pe variante ocolitoare), 12, 14, 16, 18-20, 21, 35, 45, 55, 65, 70,
Open (începători), Open Tehnic . Date tehnice în buletinul 2.
Demontarea poligonului la ora 15.00.
Descrierea posturilor va fi pe hartă şi se asigură la start simboluri suplimentare.
Premiere etapele1 și 2, ora 14:00, lângă zona de concurs.
Ora : 17.00 -Termenul de înscriere al echipelor – pentru Cupa Prieteniei, se va specifica categoria (A,B,C,D)
precum și care membru al echipei a ales traseul scurt (roșu) respectiv pe cel lung (verde).
Ora : 18.00 - Tombolă.
3. zi (Duminică, 10 Iulie): „Cupa Prieteniei“ - individual pe echipe de 2 persoane - Membrii echipelor vor
pleca simultan pe 2 trasee diferite, conform listelor de start. Componența echipelor este liberă. Rezultatul se
obține cumulând timpii realizați de membrii echipelor. Fiecare membru aleargă doar odată! Date tehnice în
buletinul 2.
Ora zero: 10.00. Categorii de concurs: echipe de 2 pers: A (tehnic avansați), B (avansați), C (mediu), D

(începători). Pentru o bună desfășurare se vor purta vizibil numerele de start. Cele 2 trasee ale unei echipe
au lungimi diferite, cel care a ales traseul scurt va avea nr. de start rosu, cel lung verde. NU se asigură ace
de siguranță, purtarea numerelor de start este sarcina concurenților!
Acces auto la zona de concurs: (lângă lacul Olosig) cca. 12 km conform schiței de mai sus.
Coordinate GPS: 47.345276°, 22.160424°.
Premiere la ora 14:00 la Centrul de concurs, pentru etapa 3.
Premii: În fiecare zi de concurs, la fiecare categorie, locurile 1–3 vor fi premiate cu diplome şi medalii și
cadouri.

Participarea la concurs este pe proprie răspundere!
Posibilități de cazare şi masă: în corturi personale cu acces la ștrand, curent şi toaletă. (info pe:
www.termalstrand.ro), precum și în pensiunile apropiate de zonele de concurs.
Pe teritoriul ştrandului puteţi găsi măncare caldă la restaurant, bufet, bere, răcoritoare, cafea, etc.
Asistența medicală este asigurată de organizatori.
Organizatorii vă invită la tombolă cu premii speciale, surpriză.

Partenerii competiției:
SW Umwelttechnik Romania
TENTA BROWSER –Your Private & Encrypted Browser
Ștrandul Termal Sânnicolau de Munte
Federația Română de Orientare
Primăria Mădăras
Primăria Valea lui Mihai
Tehnoprint
Maresi
10 BIT

Primăria Valea lui Mihai

Vă așteptăm cu drag!
www.orientare-madaras.ro

www.termalstrand.ro

