
buletin 2 

 

Denumire: Campionat Național de lungă și medie distanță, ștafeta 2X2 MTBO  

Székely Kupa-Cupa Ținutului Secuiesc MTBO 

La organizarea concursului au fost luate în evidență toate măsurile anti-COVID 19. 

Aceste măsuri sunt obligatorii pentru concurenți și organizatori. 

Așteptăm colaborare maximă de la toți participanți și vă mulțumim pentru 

înțelegere. 

Concursul se ține fără spectatori. 

 

Organizator:  CSM VSK Csíkszereda 

președinte:   Ráduly Róbert-Kálmán  

trasator:  Szász János 

controlor:  Szőcs Zoltán 

start:   Csúcs András 

sosire:   Szász Neli 

S.I.:   Szőcs Zoltán, Szász Botond 

cronometrare: SIAC Air+, aproximativ 40 cm raza de bătaie 

programul concursului: 

2020.07.31. 16:30 – ștafeta 2X2, Campionat Național 

2020.08.01. 11:00 – Lungă distanță,  Campionat Național 

2020.08.02. 10:00 - Medie distanță,  Campionat Național 

2020.08.02. 14:00 – premiere 

Cupa Ținutului secuiesc prin cumularea rezultatelor.  

categorii: 

individual: F/M 14, 17, 20, 21E, 21B, 40, 50, 60, 70, Open  

ștafetă: F/M 14, 17, 21, 35. 



Centru de concurs: 537070 Dănești nr. 7, Harghita. 

Intrare de pe DN 12 (E578) lângă farmacia Boróka. 

N 46.511571, E 25.756516 

 

 

  

Taxa de participare: 25 lei/pers/etapă. 

Termenul de înscriere: 2020. 07. 26. ora 24:00 pe adresa szaszjanos@frainetto.ro. 

În termen de 48 ore se confirmă înscrierile. 

Taxele de participare vă rugăm să ne virați după cum urmează:  

beneficiar: CSM VSK CSIKSZEREDA, CIF: 27243370 

cont: RO20 TREZ 3512 1G33 5000 XXXX, TREZORERIA M-CIUC 

Validare: 2020.07.30. între orele 12:00 – 15:30 sau 2020.08.01. 08:00 – 09:30 

Pentru cazare apelați la nr. de telefon 0722 658 513, sau puteți să vă rezervați singuri. 
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Ce trebuie să țineți în evidență!!! 

Zona de concurs se compune din terenuri agricole mixte (fânețe și arături), păduri și 

zone rurale. 

Abaterea de pe drumuri este interzisă, acest lucru se poate face numai în cazul în 

care este specificat prin semne convenționale.  

Calitatea drumurilor diferă, pot apărea șiroiri longitudinale sau perpendiculare, la 

trecerea peste șanțuri puteți întâmpina dificultăți.  

Respectarea regulilor de circulație sunt obligatorii pentru toți! 

Pentru pagubele produse concurenții sunt direct răspunzători. 

 

Casca de protecție este obligatorie pentru toți!!!! 

Prin validarea înscrierilor toți concurenții acceptă  regulile de mai sus, toți 

care nu respectă regulile vor fi descalificați. 

Toți concurenții participă pe propria răspundere. 

Organizatorii nu-și asumă răspunderea pentru orice eveniment produs 

de concurenți sau însoțitori.  

 
Alte detalii pe nr. de telefon 0722 658 513 sau szaszjanos@frainetto.ro 
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