Federaţia Română de Orientare
Direcţia pentru Sport a Judeţului Cluj
Asociaţia Judeţeană de Orientare Cluj
C.S. TranSilva Cluj

Centrul de concurs se află lângă Izvorul Sf. Ioan (4km de la capătul tramvaiului din cartierul
Mănăştur pe drumul Sf. Ioan). Maşinile vor fi parcate în Parking-ul de la Izvorul Sf. Ioan şi pe
marginea drumului de asfalt. Coordonate GPS: N46° 43.611 / E23° 33.390
Pentru detalii vezi schiţa anexată.

Vă urează Bun venit la

şi

Cupa României
26-28 august 2011
Programul competiţiei:
Vineri, 26 august 2011, ora 11-13, 17-18 - validare la centrul de concurs
Vineri, 26 august 2011, ora 14
- start (MD) Cupa României et.I şi
Transylvania Open et.I
Sâmbătă, 27 august 2011, ora 10:30 - start (LD-WRE) Cupa României et.II şi
Transylvania Open et.II
Duminică, 28 august 2011, ora 10
- start (MD) Transylvania Open et.III
(egalare de timp)
Duminică, 28 august 2011, ora 13
- premiere Cupa României şi Transylvania Open
Validare: Vineri, 26 august 2011, ora 11-13, 17-18: la centrul
de concurs de la sosire.
Zona: Teren deluros, relief frământat, cu păduri de foioase.
Alergabilitate şi vizibilitate bună. Pădurea fiind în curs de exploatare,
urmele unor recente scoateri de copaci pot fi omise de pe hartă.

Echipare: Se recomandă echipament pentru protejarea corpului.
Se recomandă protejarea împotriva ţânţarilor şi căpuşelor.

Hărţi: Scara hărţilor: La toate etapele este de 1:10.000, iar echidistanţa este de 5 m. Hărţile conţin
descrierea posturilor şi sunt protejate cu pungi de nylon deschise pe latura îngustă. Au
formatul A4.
Atenţie ! În etapa II (WRE) categoria M21E va primi 2 hărţi în aceeaşi pungă.
Semne speciale: x (maro) = vizuină de vulpe;
drum cu margine de maro = drum în debleu;

Sistem de control: Sistemul electronic Sport Ident.
Există la fiecare post de control confeti cu codul postului pentru identificarea locului în cazul
dispariţiei postului. Codul este precedat de cifra 1 pentru etapa 1 (ex. 1_31), de cifra 2 pentru
etapa 2 (ex. 2_31), de cifra 3 pentru etapa 3 (ex. 3_31). În cazul în care o staţie nu funcţionează,
se compostează în mod obligatoriu pe hartă într-o căsuţă prevăzută pentru acest scop.

Marcaje:
Există marcaj (albastru-alb de plastic) de la Centrul de concurs spre Plecare în fiecare zi.
Distanţele sunt specificate la Datele tehnice.
Categoriile de 10 ani, fiind cu însoţitor, NU au marcaj de-a lungul traseelor.
Puncte răcoritoare:
În sosire: în fiecare zi. Pe trasee: în etapa II se oferă apă potabilă pentru categoriile cu trasee
mai lungi, în locurile marcate pe hartă. La plecare NU se oferă apă.

Punct de prim ajutor se află la parcarea din apropierea Sosirii.
Plecarea se face din ţarcuri. Purtarea numărului de start primit la validare este obligatorie. Listele de
start şi descrierea suplimentară a posturilor de control vor fi expuse în zona startului.
Organizatorii nu asigură materiale pentru fixarea descrierii posturilor şi nici transportul la sosire
al bagajelor/hainelor.
Concurentul se prezintă când ceasul primului ţarc afişează timpul său de plecare din lista de
start. În primul ţarc arbitrii efectuează verificarea SI-cardului şi a timpului de plecare pentru
fiecare concurent. Fiecare concurent în mod obligatoriu efectuează ştergerea informaţiilor de pe
SI-cardul propriu prin staţia CLEAR şi verifică ştergerea prin staţia CHECK. Timpul de plecare
va fi dat de staţia START în momentul introducerii SI-cardului. Hărţile vor fi luate de către
concurenţi după start. Culoarul marcat până la postul K (triunghiul de pe hartă) trebuie parcurs
obligatoriu. Concurentul răspunde de alegerea corectă a hărţii corespunzătoare categoriei la care
concurează.
Atenţie mărită în etapa II pentru categoriile M21E, respectiv W21E. Traseele lor fiind cu bucle,
ei sunt împărţiţi în câte 2 grupe: M21E-a şi M21E-b, respectiv W21E-a şi W21E-b. Vor fi afişate
liste de start pe grupe. Suplimentar numărul de start al concurentului va conţine şi grupa a sau b.
Autoservirea hărţii corespunzatoare grupei alocate prin tragerea la sorţi (a sau b) este obligatorie şi
este de responsabilitatea concurentului. Greşeala se sanctionează prin descalificare.

Participarea la concurs se face pe proprie răspundere! Asigurarea medicală
cade în sarcina participanţilor!
Prin validare, se acceptă de către concurenţi toate regulile şi răspunderile
specificate în acest Buletin !

Festivitatea de premiere:
Duminică, 28 august, după etapa a III-a, în apropierea “SOSIRII” la ora 13
-

Primele 6 locuri pentru categoriile M21E şi W21E la etapa de WRE se premiează de FRO
şi de CS TranSilva Cluj.
Cupa României: premiere FRO pentru primele 3 locuri la categoriile M21E şi W21E prin
însumarea timpilor de la primele două etape.
Transylvania Open: premiere CS TranSilva Cluj pentru primele 3 locuri ale clasamentelor
individuale prin însumarea timpilor de la cele trei etape.

Egalarea de timp (et. III) se va face în funcţie de rezultatele cumulate ale etapelor I şi II. Timpul de
plecare al unui concurent se calculează prin scăderea minutelor cumulate ale câştigătorului
categoriei (trunchiat la multiplu de 10) din timpul cumulat al concurentului. Astfel, timpii de
plecare vor fi socotiţi în minute şi secunde. Fiecare concurent se raportează faţă de câştigătorul
categoriei. Exemplu: Câştigătorul unei categorii are timpul cumulat de 121 min şi 17 sec, locul
doi are 123 min şi 31 sec. Minutul câştigătorului trunchiat la multiplu de 10 este: 120. Astfel,
primul va pleca în min 1 şi 17 sec (121-120), locul doi va pleca în min 3 şi 31sec (123-120).
Observaţie pentru egalare de timp:
Dacă timpul de plecare astfel calculat depaşeşte 60 min, plecarea se face din minut în minut,
calculat şi afişat în dimineaţa etapei a III-a de organizatori.

Sosirea:
Introducerea SI-cardului în staţia FINISH este obligatorie. Se vine lejer la masa arbitrilor pentru
citirea/validarea Si-cardurilor. Nu se părăseşte masa arbitrilor până la clarificarea tuturor
problemelor ivite. În prima etapă, citirea/validarea Si-cardurilor nu se face la Sosire. Concurenţii
sunt obligaţi să se prezinte cât de repede la masa arbitrilor.
Concurenţii care abandonează traseul sunt obligaţi să se prezinte la masa arbitrilor, în caz
contrar vor fi sanctionaţi pentru provocarea acţiunii de căutare.

Demontarea traseelor după orele: Et I: 17,00 ;

Et II : 14,30 ; Et III : 13,30

www.transilva.ro

www.orienteering.ro

