Asociația PRO ORIENTARE
Sediul: Cluj-Napoca, Str.Gr.Alexandrescu nr.25/25
Tel.0740 218874; e-mail: proorientare@yahoo.com
Nr.41/ 1994 în Registrul Persoanelor Juridice
Cont: BT Cluj, Ro50BTRL01301205982834XX

Asociația „Pro Orientare” din Cluj

Antrenamentul

La anul

Jövőre

Vă invită la

Moșului
Data şi locul antrenamentului: Sâmbătă, 04.12.2021, în
Parking
pădurea Făget, zona Galcer.
Untitled layer

Centrul evenimentului va fi la coordonatele:
46°44'23.3"N 23°33'12.0"E,
zona pentru parcare este marcată cu P pe harta alăturată.
Se accesează dinspre Cartierul Mănăstur, strada Basarabia.
Parking

Tipul antrenamentului: Medie distanţă (MD). Traseele
M10 şi F10 vor fi marcate pe teren.
Harta: Galcer, scara 1: 7500, cartografiată de Fey Sándor
şi Fey Klára.
Trasator: Gergely Enikő, control: Simon Gyöngyi.
Program: Validare între orele 11–11.30. Primul start la ora 12.00. Sistemul de verificare al
atingerii posturilor: SPORTident.
Inscrieri: Până în seara zilei de 01.12.2021, online sau la adresa de e-mail: orientare@gmi.ro sau
ajocluj@yahoo.com , cu specificarea categoriei şi a numărului de SI card. La nevoie se pot închiria
SI carduri. Informaţii suplimentare prin e-mail: mihalygyongyi@gmail.com sau la numerele de
telefon 0727425951 (Simon Gyöngyi), 0740 218874 (Simon Krisztina).
Taxa de participare: nu se percepe, dar se acceptă contribuții sub formă de donație (de ex. 10 lei
pentru categoriile MF10,12; 15 lei pt. cat. MF14, 16-18, MF65+ și Open, respectiv 25 lei pt.
celelalte categorii). Chiria cardului SI: 5 lei.
Cei care nu s-au înscris până la data specificată mai sus, şi se vor prezenta numai la validare, vor fi
acceptați la antrenament în funcţie de locurile rămase libere după înscrieri.
Categorii: MF10, 12, 14, 16-18, 20-21, 35, 45, 55, 65+ şi Open – fără spectatori
Datele tehnice vor fi comunicate ulterior.
Participarea la antrenament se face pe propria răspundere a participanților. Responsabilitatea participării
concurenților minori cade în sarcina tutorelui legal, a antrenorilor sau însoțitorilor.
Respectarea reglementărilor în vigoare privind prevenirea contaminării cu Covid-19 este obligatorie tuturor
participanţilor! Păstrarea distanțării sociale și purtarea măștii sunt obligatorii la centrul de concurs și în zona
de start

