
                                                   
Etapa a 4-a – Bradet (Sacele) medie distanta 

 

 

Sâmbătă, 08 aprilie 2023 
 
09.00 - 17.00 starturi  în curse 
18.30 strangere poligon  
* etapa prelungita pentru a putea participa si competitorii de la Semimaraton Brasov 
 
Centrul de concurs: Restaurant Il Rifugio   45.564432, 25.767445 

 ! La Centrul de Concurs exista spatiu de parcare, toalete, spatiu de incalzire. 

Restaurant Pizzerie Il Rifugio ofera si posibilitati variate de servire a mesei la preturi 

avantajoase ! 

 (vezi schita).  

                           
               
        
 
Categorii de participare: 

https://www.google.com/maps/place/Il+Rifugio/@45.564432,25.767445,17z/data=!4m15!1m5!3m4!2zNDXCsDMzJzUyLjAiTiAyNcKwNDYnMDIuOCJF!8m2!3d45.564432!4d25.767445!3m8!1s0x40b368a8e95e6251:0x90892d239ce15448!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.5641481!4d25.767481!16s%2Fg%2F11b6_t2k_j


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 – 15ani 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 junior 
MTBO 
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 alaturat https://forms.gle/Dwa2ibsYgJTgJnn87 
 
2. La fața locului (de preferat varianta 1 să știm câte hărti să tipărim) 
 
Teren: padure de foioase si conifere cu pante accentuate si rupturi, specific montan. 
 
Harta scara 1:5000/5 m, format A4, realizată în martie 2023 de Florin Patras 
 
Tip de concurs – medie distanta 
 
Trasare: Ioan Iacob – Alergare     Mihai Spatariu -MTBO 
 
Datele tehnice: vor fi anunțate pe 5 aprilie. 
 
Taxe de participare:  

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 

 
Informații si contact pentru plata taxei pe Revolut 0744531908 Gyuszi Dopovecz 
 
Regulament de desfășurare Roza Vânturilor pe https://csbabarunca.ro 
 
                                                                 Vă așteptăm cu drag ! 

https://forms.gle/Dwa2ibsYgJTgJnn87
https://csbabarunca.ro/

