ROZA VÂNTURILOR
Județul Brașov, ianuarie - noiembrie 2022

CS Babarunca vă invită să participați la ROZA VÂNTURILOR, un concurs organizat într-un
format special, cu 11 etape, dedicat iubitorilor de Orientare de orice vârstă, de la
începători până la sportivi legitimați.

FORMATUL CONCURSULUI
11 etape - o etapă pe lună, în lunile ianuarie - noiembrie; fiecare etapă va avea propriul ei
buletin de concurs

CATEGORII DE PARTICIPARE
9 trasee cu grade diferite de dificultate:
● Albastru

- destinat celor care vin pentru prima dată la Orientare

● 12 - 14 A

- copii începători

●12 - 14 Elită - copii legitimați
● Family

- destinat familiei (minim un părinte și un copil)

● Galben

- destinat începătorilor

● Roșu

- dificultate medie

● Negru

- dificil, destinat celor cu experiență în Orientare

● Pink

- destinat copiilor cu nevoi speciale

● MTB-O

- unele etape au și traseu destinat pasionaților de MTB

PROGRAMUL CONCURSULUI
09:00 – 10:00 Validări și acomodare
10:00 - 13:00 Starturi*
13:00 Demontare Poligon
(cei care doresc să meargă și în alergare și cu bicicleta trebuie să ia ambele starturi în
acest interval, prima data în alergare. De asemenea, cei care doresc să facă 2-3 trasee
trebuie să se încadreze în același interval orar)
*startul se poate lua oricând cu condiția încadrării în intervalul orar

CALENDAR
22 ianuarie

- Dealul Știrei/Tărlungeni - Medie Distanță

19 februarie

- Săcele/ indoor - MicroOrientare și Maze Orienteering

20 martie

- Săcele/Cartier Electroprecizia - Sprint Urban

09 aprilie

- Predeal/Centru - Sprint Urban

1 mai

- Brașov/Dârste - Medie Distanță

18 iunie

- Poiana Brașov - Medie Distanță

9 iulie

- Cristian - Medie Distanță

6 august

- Săcele/Highiș - Medie Distanță

24 septembrie - Hărman/Lempeș - Medie Distanță
22 octombrie - Brașov/Răcădău - Sprint Urban
12 noiembrie - Săcele/Babarunca - Medie Distanță și Premiere

 Organizatorii pot modifica locațiile anumitor etape, lucru care va fi anunțat în
buletinul etapei respective
HĂRȚI
Ridicate și reambulate în 2020 – 2022 (descrierea zonelor de concurs în buletinul fiecărei
etape)

ÎNSCRIERI
1. Folosind formularul care este pus la dipoziție de organizatori în buletinul fiecărei
etape. Formularul poate fi găsit și pe site-ul csbabarunca.ro și în evenimentul de pe
pagina de facebook https://www.facebook.com/csbabarunca
2. La fața 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.

SISTEM DE CRONOMETRARE
SPORT Ident. La etapele de sprint statiile vor fi setate On Air.

TAXA DE PARTICIPARE
Copii - 10 lei/traseu.
Adulți / Family - 20 lei/traseu.
Cei care fac mai multe trasee vor primi o reducere de 50%/traseu.
Plata taxei se va face cash sau prin Revolut la validare.
Abonament :
Copii 70 lei
Adulți 160 lei
*la MTB-O nu se poate face abonament, ținând cont de faptul că nu toate etapele au
traseu dedicat MTB
*abonamentele se pot achiziționa până la etapa din luna martie (inclusiv)

PREMIERE
Se premiază primele trei locuri de la fiecare categorie, băieți și fete.
Premierea se face cumulat pe toate cele 11 etape.
La finalul fiecărei etape se publică clasamentul etapei cu punctajul obținut în etapa
respectivă, precum și cu punctajul cumulat la momentul respectiv.
Premierea va avea loc în cadrul ultimei etape, din luna noiembrie, și va avea loc la cabana
Utopia din Săcele/Babarunca.

SOCIAL MEDIA
https://csbabarunca.ro/
https://www.facebook.com/csbabarunca
https://www.instagram.com/c.s.babarunca/
https://brasovtourism.app/ro/places/cs-babarunca
https://www.facebook.com/cuparozavanturilor

CAZARE
Recomandăm cazările la pensiuni și hoteluri din zona Săcele, disponibile pe site-urile de
profil: https://www.booking.com/ , https://travelminit.ro/ , https://www.turistinfo.ro/ ,
etc.
Vizele medicale și asigurările medicale cad în sarcina participanților, participarea
făcându-se pe proprie răspundere!

Vă așteptăm cu drag!

