BULETIN 1 - INVITAŢIE LA CONCURSUL DE
ORIENTARE:
Cupa ZĂRANDULUI ed. 73 – memorial DÁVIDHÁZY KÁLMÁN
CENTRUL DE CONCURS: TABĂRA CĂSOAIA, situată la 55 km de Arad.
PROGRAMUL DE CONCURS:
Sâmbătă 28.09.2019 - ora 12.00 – 13.30 validare la Centrul de concurs.
- ora 14.00 – start etapa I. MEDIE DISTANŢĂ.
Duminică 29.09.2019
- ora 10.00 start etapa II. CLASIC.
- ora 13.00 festivitatea de premiere, cumulat 2 etape.

HĂRȚI:
Realizate în 2017-2018, actualizate și completate cu zone noi în 2019, scara –
1:7.500/5 și 1:10.000.

CATEGORII, CLASAMENTE:
WM 10 marcat,12,14,16,18-20,21,35,45,55,65,70+,OPI,OPT
Validarea trecerii prin punctele de control se va face prin sistem SI.
Categoriile cu mai puțin de trei participanți se vor restrânge.

ÎNSCRIERI:
Termenul limită de înscriere: 23 septembrie 2019 online (aici se pot vizualiza
inscrierile sosite) sau pe adresa E-mail: orientare@gmi.ro, danielbarkasz@yahoo.com,
după care se mai primesc înscrieri şi modificări doar la validare, numai în limita locurilor
vacante.
Taxă de înscriere: – 10 RON / etapă – WM 10,12,14, OPI , 15 RON / etapă la celelalte
categorii. Inchiriere SI card 3 RON / etapă.
PARTICIPAREA SE FACE PE PROPRIA RĂSPUNDERE!!

TRANSPORT:
Transportul intră în sarcina participanţilor.
Centrul de concurs – zona turistică Căsoaia, altitudinea 220m (46°13’00.00”E /
21°45’07’00.00”), situată la 55 km de Arad în mijlocul Munților Zărandului - este
accesibilă cu mijloace auto pe DJ792C dinspre Arăneag (via Târnova DJ792D sau
Agrișu Mare DJ709A) pe drumuri asfaltate.

POSIBILITĂŢI DE CAZARE:
-

Tabăra de Copii și Tineret Căsoaia – 114 locuri în căsuțe și bungalow-uri sezoniere
(neincalzite). Rezervare la inscriere – 39 lei/noapte.
Complex Turistic Căsoaia – 50 locuri în camere încălzite și 40 locuri în căsuțe,
bungalow-uri sezoniere, servire masă. Informații: www.casoaia.ro
Popasul Turistic Valea Arinilor – 35 locuri în camere încălzite, servire masă.
http://www.facebook.com/PopasCasoaia, tel. 0757 640496, gh.calb@yahoo.com

Informaţii suplimentare puteţi solicita la adresa danielbarkasz@yahoo.com sau
tel. 0742 256615, noutăţi, ştiri, date tehnice, eventualele modificări, actualizări vor fi
postate în Buletinul 2, pe adresele: www.orienteering.ro, www.condorclub.ro.

