
                                                                                                                     
 

 

 

 

 

Buletin 1 

ediția a V-a, 22 – 23 iulie 2023 

 
 
 
Federația Română de Orientare, CS Babarunca și CS Transylvania Rogaining vă invită să participați, 
între 22–23 iulie 2023, la Săcele O-Meeting, ediția a V-a - ediție specială !!! 
 
Concursul se va desfășura în același timp și aceași locație cu tradiționala serbare populară a mocanilor 
săceleni “SÂNTILIA”. 
 
De asemenea, sâmbătă dimineața va avea loc și etapa a VII-a a Rozei Vânturilor 
 
 
FORMATUL CONCURSULUI: 2 zile de concurs – etapa de noapte (Medie Distanță) + etapa de zi (Medie 

Distanță) 

PROGRAMUL CONCURSULUI:  

Sâmbătă, 22 iulie 
 
Etapa de noapte 
Medie Distanță 
Ora 15.00 - 17.00 – Validare la Centrul de Concurs de la “Centrul Multicultural si Educațional”, Săcele 
45.617506, 25.697373 
Ora 20:00 Validare la start 
Ora 21.00 Start 
Ora 22.30 Strângerea poligonului 
 



                                                                                                                     
 

 

 
Duminică, 23 iulie 
 
Etapa de zi  
Medie Distanță 
Ora 10.00.00 Start  
Ora 14.00 Festivitate de premiere 
 
CATEGORII DE PARTICIPARE : 

MF10,12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60; 65, 70,75, 80,Open *, Open Tehnic*, Family* pentru 
etapa de Medie Distanță de zi. 
MF 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, Open Tehnic*, Family* -pentru etapa de Noapte 
Categoriile cu *asterisc* vor pleca din dispozitive de start separate și un vor avea timp de start, trebuind 
să se încadreze într-o limită de timp  

 Open*- copii pana la 14 ani nelegitimați, *Open tehnic – persoane peste 15 ani nelegitimate, 
Family (copii mai mici de 12 ani însoțiți de minim 1 adult ),  

 Concurenții de la categoria MF 10 vor avea traseul marcat la Medie Distanță etapa de zi 
 
În cazul în care vor fi înscriși mai puțin de trei sportivi la o categorie se va face comasarea categoriei, 
conform regulamentelor FRO.  
 
Vizele medicale și asigurarea medicală cad în sarcina participanților, participarea făcându-se pe 
proprie răspundere! 
 
HĂRȚI 
 
Ridicate în 2022 – 2023 (descrierea zonelor de concurs în buletinul următor) 
 
ÎNSCRIERI : 
 
Termen limită: 19 iulie 2023, ora 24.00. După acest termen înscrierile se pot face doar pe locurile 
vacante. 
 
Înscrierile individuale se fac: 

- https://csbabarunca.ro/category/evenimente/saceleomeeting/ folosind Formularul de înscriere 

existent pe site. Înscrierile vor fi confirmate de organizatori. La înscriere se va completa și numărul SI-
CARD-ului. 
- http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=9347 
- pentru Cluburi Sportive se pot face și la adresa de e-mail: mihai.santa@gmail.com folosind următorul 
format:  
 
 

https://csbabarunca.ro/category/evenimente/saceleomeeting/
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=9347
mailto:mihai.santa@gmail.com


                                                                                                                     
 

 

 
 

Nr. Numeșiprenume AnulNașterii SI-Card Noapte MedieDistanță 

1. Popescu Ioan 1988 8140788 M21 M35 

 

SISTEM DE CRONOMETRARE 

SPORT Ident. Celor care un au în posesie SI Card, li se va aloca unul de la organizatori contra cost. 

TAXA DE PARTICIPARE : 

MF 10                                         15lei/etapă 
Family, MF 12-14, OPEN         25lei/etapă 
MF 16-18, MF 65+                   30lei/etapă 
MF 20 – 60                                35lei/etapă 
 
Plata taxei se va face cash sau prin Revolut (0744531908 Gy Dopovecz) 
 
PREMIERE 
Clasamentul se va face prin cumularea rezultatelor la cele 2 etape 
La categoriile care un participă la etapa de noapte se va lua în calcul  doar etapa de zi. 
 
CAZARE: 
Recomandăm cazările la pensiuni și hoteluri din zona Săcele, disponibile pe site-urile de profil: 
https://www.booking.com/ , https://travelminit.ro/ , https://www.turistinfo.ro/ , etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.booking.com/accommodation/city/ro/sacele.ro.html?aid=373426;label=sacele-9M89AnAXmht1rj3yVIHDjgS382881933783%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889293013%3Akwd-26318085197%3Alp20895%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YWWSJu-Jvy5f4vSlYiCBZuU;sid=648c735c875f8ae6295907b72524447e
https://travelminit.ro/
https://www.turistinfo.ro/


                                                                                                                     
 

 

 

Etapa a VII-a – Tărlungeni Poligon 
 
Sâmbătă, 22 iulie 2023 
 
09.00 - 13.00    starturi  în curse 
14.00 strangere poligon 
 
Categorii de participare: 

Special Pink – copii cu probleme speciale 
Family   -  echipe familiale având în componență minim un copil sub 8 ani. 
Big Family – echipe familiale având în componență minim un minor 9 – 15 ani sau un veteran 
peste 70 de ani. 
Shadow  -  copii de 8-10 ani care merg pe traseu supravegheați de un adult. 
Amatori 12 – 14 ani – copii cu această vârstă nelegitimați. 
Elită 12 – 14 ani – copii cu această vârstă legitimați 
Galben – traseu usor pentru persoane peste 15 ani  
Roșu – traseu mediu pentru persoane de peste 15 ani 
Negru – traseu dificil pentru persoane de peste 15 ani 
Albastru – traseu demo pentru cei care au primul contact  cu Orientarea 
Peste 70 ani – traseu pentru persoane care au împlinit 70 ani și nu doresc să meargă pe culori 
MTBO juniori – copii între 12 – 16 ani 
MTBO –pentru persoane peste 16 ani. 
Echipe   
 
NOU !!! În ediția 2023 se va face și  un clasament pe echipe.  Echipele trebuie să aibă în 

componență trei concurenți care obligatoriu trebuie să alerge pe una din culori, respectiv un 
concurent punctează pe Galben , unul pe Roșu și unul pe Negru.  Punctele se vor acorda doar în 
etapele la care participă întrega echipă. Din momentul înscrierii echipei,  ea nu mai poate fi 
schimbată.  Nici un concurent nu poate figura în două sau mai multe echipe! În clasamentul final vor fi 
premiate doar echipele care au minim trei etape în care punctează ! 
 



                                                                                                                     
 

 

Înscrieri: 
1. Folosind formularul de pe site-ul csbabarunca.ro  
2. La fața locului (de preferat varianta 1 să știm câte hărti să tipărim) 
 
Teren: specific de luncă cu prundiș și zone cu desiș. 
 
Harta scara 1:5000/5 m, format A4, realizatăîn 2022 de Florin Zbarcea, reambulată în 2023 
 
Tip de concurs – Medie Distanță 
 
Trasare: Ioan Iacob 
 
Datele tehnice: vor fi anunțatepe 19 iulie 2023. 
 
Taxe de participare:  

SpecialPink ,Albastru                                Gratis  
12-14 ani amatori, 12 – 14 Elita, MTBO junior, > 70 ani, Shadow  20 lei 
Galben, Roșu, Negru, MTBO, Family, Big Family                30 lei 
Copii+MTBO junior       30 lei 
Culori + MTBO                    50 lei 
Abonament copii                 120 lei 
Abonament culori                  240 lei 
Abonamentele achitate anticipat (în 2022) rămân valabile 
În situația în care în concurs sunt înscriși mai multi frati din aceași familie se vor plati doar 
două taxe, indiferent de numărul lor ! 

 
Informații si contact pentru plata taxei pe Revolut 0744531908 Gyuszi Dopovecz 
 
Regulament de desfășurare Roza Vânturilor pe site csbabarunca.ro 
 
 

                                                    Vă așteptăm cu drag! 


