
Cupa Roza Vânturilor 4 Februarie 
SPRINT PARC  – BRAȘOV 

Programul competitiei 
 
Sâmbătă, 4 Februarie 2023 
 
09.00 -13.00    Starturi* 
14:00 Strangere Poligon 
*startul se poate lua oricând cu condiția încadrării în intervalul orar 

CENTRUL DE CONCURS 
Parcul Tractorul (langa Patinoar) 45.663609, 25.611220 (vezi schita). Participanții vor  
folosi parcarile si WC-urile existente în Parc și zonele adiacente ! 
 
REGULAMENT ROZA VÂNTURILOR 
CATEGORII 
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 
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 ! 
 Tinand cont de condițiile specifice de parc nu vor avea loc probe de MTBO ! 
ÎNSCRIERI 
1. Folosind formularul alăturat: https://forms.gle/5ST8PhPQ8ooPWM4e9 
2. La fata locului (de preferat varianta 1 să știm câte hărți să tipărim) 
Observaţii: Cei care nu comunică nr. SI-card la înscriere, vor primi un SI Card din oficiu. 
 
LISTA CU PARTICIPANTII 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18WRzGm_pcEayNvucSRbv8Lt8zL-H1NlqFqV9-
20-B2Y/ 
 
TEREN 
teren plat tipic de parc cu rețea densă de alei și zone verzi. 

HARTA 
scara 1:3000/5 m, format A4, realizată în ianuarie 2023 de Florin Patraș 

TRASATOR 
Anca Stupu 
 
TIP DE CONCURS 

https://www.google.com/maps/search/45.663609,+25.611220?sa=X&ved=2ahUKEwjQ17aztOL8AhUJgosKHe4xCZkQ8gF6BAgJEAI
https://forms.gle/5ST8PhPQ8ooPWM4e9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18WRzGm_pcEayNvucSRbv8Lt8zL-H1NlqFqV9-20-B2Y/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18WRzGm_pcEayNvucSRbv8Lt8zL-H1NlqFqV9-20-B2Y/


Sprint Parc 

Date Tehnice 
vor fi anunțatepe 1 februarie. 

SISTEM DE CRONOMETRARE 
SPORT Ident.  
 
CLASAMENTE 
Se vor intocmi clasamente pe categorii și culori, iar punctele obtinute se vor cumula în 
clasamentul final 2023 

TAXE DE CONCURS 
Special Pink , 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 
Vă așteptăm în număr cât mai mare. Haideți să ne distrăm împreună ! 

 


