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Reguli specifice
1. Competiţie de tip „urmărire”. Startul se dă în funcție de clasamentul la zi, liderul/lidera plecând
primul/prima.
2. 4 etape integrate în calendarul competiţiilor sportive de nivel naţional, contând ca etape de calificare la
proba de sprint a campionatului naţional de elită (etapa a cincea), plus o etapă finală la final de stagiune
de decernare a titlurilor de campion naţional, cu punctaj dublu.
3. Categorii de vârstă la care se decernează titlul de campioană: M/W21 (sistem open), M/W14, M/W18,
M/W35, M/W45, M/W55, M/W65.
4. Se interzice organizarea în zone folosite chiar şi parţial în ultimele trei sezoane competiţionale (ex.
pentru 2019 pot fi organizate etape în zone utilizate ultima oară în 2015)
5. Detalii organizatorice:
a) Se trasează patru trasee /A, B, C, D/
Traseul A – M18, M21, M35
Traseul B – W18, W21, W35
Traseul C – M14, M/W45
Traseul D – W14, M/W55, M/W65
b) Pentru traseele A şi B: Se fac două clasamente: Un clasament general cumulat la elită /18, 21, 35/ unde
se trece la punctajul din Formula1, fiind premiate primele 10 locuri (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1).
Se fac clasamente separate pe categorii de vârstă M/W18, respectiv M/W35, ca şi pentru celelalte categorii
cu excepţia elitei la care contează la cumulat. Sportivii care concurează la M/W18 şi M/W35 contează
pentru două clasamente. La categoriile de vârstă punctează primii 8 clasaţi şi anume: 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2,
1, indiferent de numărul de participanţi.
c) Pe toate cele patru trasee se pleacă în minutul 0, primul care ia startul este liderul la zi, sau în absenţa
acestuia cel mai bun clasat în clasamentul la zi. Ordinea de start pentru prima etapă pentru primii 16 la
fiecare categorie este identică cu ordinea din clasamentul final al ediţiei precedente, iar pentru etapele
următoare este dată de clasamentul la zi.
De regulă, ordinea de start pentru traseele A şi B:
Minutul 0: M/W21 (max. 16 sportivi), cel puţin 4 minute pauză,
Minutul 20: M/W18 (max. 16 sportivi), 4 minute pauză,
Minutul 40: M/W35 (max. 8 sportivi), 2 minute pauză,
Minutul 50: restul sportivilor, de regulă, începând cu, în ordinea M/W21, M/W18, M/W35.
Ordinea de start pentru traseele C şi D:
Minutul 0: M/W14 (max. 16 sportivi) cel puţin 4 minute pauză,
Minutul 20: restul sportivilor M/W14, pauză.
Minutul 40: sportivii de la categoriile M/W45, M/W55 şi M/W 65, în această ordine.

6. Cronometrarea pentru traseele A și B se face cu sistem SIAC. Startul fără stație de start. Harta se ia
după start! (Fără minut la hartă). Sportivilor care nu dispun de SIAC FRO le închiriază acest dispozitiv
pentru suma de 5 lei/etapă.
7. Taxa de participare 25 lei/etapă pentru sportivii de pe traseele A și B, plus 5 lei/etapă închiriere SIAC,
20 lei/etapa pentru categoriile de peste 45 ani, respectiv 15 lei/etapă pentru categoriile M/W14 ani.
8. Fondul total de premiere este de 5000 lei. Premierea se face după etapa finală, primii șase sportivi din
clasamentul cumulat la elită beneficiind de următoarele sume brute:
Locul I – 1000 lei, II – 500 lei, III – 400 lei, IV – 300 lei, V – 200 lei, VI – 100 lei.

Kiírás/Invitaţie/Invitation

Sepsi Kupa 2019. április 6-7.
Sprint urban și alergare pe pistă
(Campionatul Național de Sprint Urban – etapa/stage I szakasz)
Rendező/organizator/organizer: Federația Românâ de Orientare în colaborare cu municipiul Sfântu
Gheorhge și Clubul Sportiv Municipal VSK Csíkszereda Miercurea Ciuc
Helyszín/Locaţie/Place: Sepsiszentgyörgy/Sfântu Gheorghe/Sankt Georg
Időpont/Data/Race day:

2019. április 6.
2019. április 7

15:00 Start în etapa de sprint urban
16:30 Premiere sprint urban
10:00 Start în etapa de alergare pe pistă
11:30 Premierea Sepsi Kupa (cele două etape cumulat)

Nevezési határidő/Termen de înscriere: 25 martie 2019. március 25.
Nevezési cím/Adresa de înscriere: radulyrobert@szereda.ro
Nevezési díj/Taxa de participare:

MW Elit, MW 18, MW 35 25 lei/ambele etape
MW 45, 55, 65
20 lei/ambele etape
MW 14
15 lei/ambele etape
A pótnevezésre, illetve nevezés módosításra 2019. március 31.-án éjfélig van mód, esetenként 5 lejes pótdíj
megfizetése ellenében.
Înscrierile suplimentare sau eventualele modificări se pot face până la data de 31 martie 2019, cu o
suprataxă de 5 lei pe fiecare înscriere, respectiv modificare.
Kategóriák/Categorii: MW14, MW18, MW Elit, MW35, MW45, MW55, MW65.
A hatnál kisebb létszámú kategóriák összevonásra kerülnek.
Categoriile cu mai puţin de şase sportivi vor fi comasate.
A verseny jellege: Vegyes: Tájfutás+atlétika. Első napon városi rövidtáv (térkép 1:4000), tervezett győztes
idő 12-15 perc, második napon hosszútávfutás atlétikapályán, tervezett győztes idő 34-38 perc.
Tipul concursului: Mixtă: orientare+atletism Prima zi sprint urban (hartă 1:4000), timp câștigător estimat
12-15 minute, ziua a doua alergare de fond pe pista de atletism, timp câștigător estimat 34-38 minute.
Pontérintés/Sistem de control:

SIAC (MW18, MW Elit, M/W35). dugókabérlés/închiriere 5 RON.
Sport Ident (celelalte categorii, a többi korosztály)

Eredmények, díjkiosztás: A városi rövidtáv és a két nap összetettje kerül díjazásra.
Rezultate, premiere: Clasamente se întocmesc după etapa de sprint urban și cumulat după etapa de
alergare pe pistă.
Szervező bizottság/Comitetul de organizare:
elnök/preşedinte – Antal András Árpád – polgármester/primar
versenybíró/arbitru controlor– Szász János
pályakítűző/arbitru trasator – Ráduly Róbert Kálmán
időmérő/arbitru cronometror – Enyedi Andrei
Opțiune cazare: Motel Stadion, cca. 40 locuri de cazare, cu prețul de 30 lei/persoană/noapte. Contact:
Bodor Lóránt, +40744347252.
Fontos! Mindenki saját felelősségére versenyzik!
Important! Participarea se face pe propria răspundere!

