
 

ROZA VÂNTURILOR 2023 

REGULAMENT 

Roza Vânturilor este un eveniment de Orientare în Alergare si Mountain 
Bike Orientare (MTBO) care se adresează tuturor, indiferent de vârstă, sex, 
pregătire sau nivel de experiență. Principiul nostru  de bază este că oricine își va  
găsi locul între noi și va putea  să guste din plăcerea și farmecul deosebit al 
Orientării. 

1. Mod de desfășurare:   

Competiția se va derula pe parcursul a 11 etape de concurs, câte una pe lună, 
începând cu luna ianuarie,  clasamentul final și Festivitatea de Premiere facându-
se la ultima etapă, în noiembrie.  Probele de MTBO se vor ține doar în etapele în 
care condițiile de teren sau meteo o permit. 

Calendar Roza Vânturilor 2023 
 

  Etapa 1   21 ianuarie  Săcele city race + MTBO 
  Etapa 2   04 februarie  Brasov sprint urban 
  Etapa 3   18 martie  Bradet medie + MTBO 
  Etapa 4  08 aprilie  Tarlungeni medie  + MTBO  
  Etapa 5   13 mai  Predeal medie + MTBO 
  Etapa 6  10 iunie  Brasov medie  + MTBO 
  Etapa 7   22 iulie  Săcele sprint urban + MTBO 
  Etapa 8  19 august  Cristian medie + MTBO 
  Etapa 9  23 septembrie Lempes lunga  + MTBO 
  Etapa 10   13 octombrie Vulcan medie + MTBO 
  Etapa 11 18 noiembrie Sacele sprint urban  
 
In cazul unor situații deosebite ne rezervăm dreptul de a face modificări în 

acest calendar. Eventualele modificări vor fi anunțate cu minim 2 săptămâni 
înainte de data planificată. 

 
 

 
 



2. Program de desfășurare 
 

Ora. 9.00 - 13.00  starturi în curse 
Ora 14.00 strângere poligon 
 
Acest program este valabil la fiecare etapă a Rozei Vanturilor.  La etapa 11 se va 
adăuga Festivitatea de premiere care va începe la ora 14.00. 

3.  Starturi 

La Roza Vânturilor nu există minut de start,  fiecare concurent putând pleca în 
cursă când dorește  (în intervalul înscris în program), trebuind să respecte 
obligativitatea de a nu pleca în cursă  în interval mai mic de un minut față de alt 
concurent de la aceași categorie.  
Concurenții  pot  parcurge  mai multe trasee,  dar primul dintre ele va fi 
obligatoriu traseul  în care doresc să puncteze în clasament. În cazul în care există 
concurenți care  participă la individual și Family, vor lua primul start la proba 
individuală.  Cei care participă la Individual si MTBO vor lua primul start la proba 
individuală.  Parcurgerea  altor trasee se va face în funcție de hărțile disponibile ! 
 

4. Categorii de concurs 
 
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 
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 juniori – copii între 12 – 16 ani 
MTBO –pentru persoane peste 16 ani. 
Echipe  -  explicația la capitolul clasamente !!! 



5. Clasamente 
 

Clasamentul se va face prin cumularea punctelor obținute la fiecare etapă la care 
concurentul participă. Primul concurent în etapă primește 100 puncte, ceilalți 
concurenți obținând un număr de puncte care se calculează în funcție de 
diferența de timp față de timpul caștigător. Nu punctează concurenții care au 
posturi lipsă (MP).  Nu se acordă premii, în final, concurenților care nu participă la 
minim 3 etape. Concurenții pot participa la mai multe categorii, figurând în mai 
multe clasamente,  dar în fiecare etapă vor fi punctați doar pentru primul traseu  
în alergare parcurs (cu excepțiile de la Cap. 3). 
La categoriile 12 -14 ani, Galben, Roșu, Negru, Peste 70 ani, MTBO junior și MTBO 
clasamentele se vor face separat la feminin și masculin. 
Clasamentele  de etapă vor fi vizualizate live și clasamentele intermediare vor fi 
postate pe site. csbabarunca.ro. 
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 ! 
 

6. Taxe de concurs 
 
Special Pink , Albastru                          Gratis  
12-14 ani amat., 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 ! 
 

 
 



7. Inscrieri 
 

Concurenții sunt rugați  să se înscrie pe link-ul de înscriere indicat în invitația 
fiecărei etape. Ei se pot înscrie și la fața locului, dar acest lucru poate crea 
dificultăți organizatorilor în asigurarea hărților de concurs. 
La înscriere concurenții trebuie să specifice daca au SI Card și numărul lui. În cazul 
în care nu posedă un astfel de dispozitiv, vor primi gratuit unul din partea 
organizatorilor. Înscrierea se poate achita anticipat prin Revolut la nr. indicat în 
invitația de etapă sau la fața locului la Secretariatul concursului. 
 

8. Invitații de etapă 
 

Fiecare etapă de concurs va fi anunțată , printr-o invitație de etapă,  cu minim 10 
zile înainte de data de desfășurare a competiției. Fiecare invitație va cuprinde 
date concrete legate de locația Centrului de concurs, condițiile oferite acolo, hartă 
de concurs (scara,echidistanță, dimensiune hartă, an ridicare, cartator,  trasator), 
date de contact pentru informații, contact Revolut, link de înscriere. 
Datele tehnice ale traseelor vor fi publicate cu trei zile înainte de competiție. 
 

9. Premii 
 

Primele trei locuri la fiecare categorie vor fi premiate cu tricoul competiției, 
medalii și premii diverse. La Family și Big Family se vor acorda doar două premii 
indiferent de numărul componenței echipei, iar la Shadow doar copilul va fi 
premiat ! Câștigătorii pe ECHIPE vor primi premii speciale !! 
 

10.  Diverse  
 
La Centrul de concurs 

          Gratis  concurenții vor primii lichide de hidratare, dulciuri sau fructe.  
Contra cost 
stand  carte sportivă 
mini bar 
mini bufet 
stand cu materiale sportive 
Pentru copii ateliere gratuite de dezvoltare fizică și a abilităților practice 



*Pierderea unui Sicard duce la achitarea contravalorii lui (60 – 100 euro, în 
funcție de model). 

 
                                                Vă așteptăm cu drag ! 
 


