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 Vă urează Bun venit la  
 
 

 

 

 

 

 

+ Cupa Compass 
21-24 iulie 2016 
 

 

 

 

Programul competiţiei:                                                                                                                                                                                                                                    
Joi, 21 iulie 2016, ora 18    - start Transylvania Open et.1 (Sprint)  

Vineri, 22 iulie 2016, ora 11    - start Transylvania Open et.2 

şi Cupa Compass (MD) 

Sâmbătă, 23 iulie 2016, ora 10:30 - start Transylvania Open et.3 (LD) 

Duminică, 24 iulie 2016, ora 10
           

- start Transylvania Open et.4 (MD)  

Duminică,24 iulie 2016, ora 13:30     - premiere Cupa Compass şi Transylvania Open  

 

 

Validare, la secretariatul concursului de la locaţiile Sosirilor  

zilnice din Gilău: 

   Joi,           21 iulie 2016, ora 15-17  (GPS 46.7571, 23.3782) 

Vineri,      22 iulie 2016, ora 09-10  (GPS 46.7541, 23.3639) 

Sâmbătă,  23 iulie 2016, ora 09-10  (GPS 46.7449, 23.3788) 

 

 

Accesul la competiţii / centrul de concurs: Centrul de concurs se mută zilnic  la 

locația Sosirilor zilnice. Locul, distanţele faţă de centrul Clujului, coordonatele GPS pentru 

parcări sunt specificate şi la Date tehnice. Schițele de acces se găsesc pe www.transilva.ro. 

Atenţie: trafic aglomerat spre Gilău după-masă! 

 

 

Zona Et.1:  Alternează zonă de parc/pădure cu arie 

urbană (Parcul Castelului de la Gilău şi cartier cu 

case/blocuri cu alei asfaltate). În parc există zone cu  

urzici şi vegetaţie mult crescută. 

 

Zona Et.2, Et.3 şi Et.4: Teren deluros, relief 

frământat, cu păduri de foioase şi conifere. Alergabilitate 

şi vizibilitate variabilă, adesea cu vegetaţie de sol şi tufe. 
 

Echipare: Pentru toate etapele se recomandă echipament pentru protejarea corpului.  

Se recomandă şi protejarea împotriva căpuşelor şi ţânţarilor. 

Datorită urzicilor şi a vegetaţiei mult crescute se recomandă jambiere, pantaloni lungi şi bluză 

de alergare cu mânecă lungă chiar şi la etapa de sprint. 
 

Hărţi: Atenţie la Scara hărţilor:   

La Et. 1 este de 1:4.000, iar echidistanţa este de 2 – 2,5m. 

  

La Et.2, Et.3 şi Et.4  în mod normal este de 1:10.000 cu echidistanţa de 5m, dar la Et.3 

şi Et.4  categoriile MW10, MW12, MW14, M65, 70, 75, 80+, W50, 55, 60, 65+, Open 

şi OPT-SH au scara de 1:7.500.  

Hărţile conţin descrierea posturilor şi sunt protejate cu folii de protecţie transparente 

deschise pe latura îngustă. Au formatul A4.  

 

Sistem de control: Sistemul electronic Sport Ident.  

La Et.2, Et.3 şi Et.4 există la fiecare post de control confeti pentru identificarea 

locului în cazul dispariţiei postului. 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. 

Distanţele sunt specificate la Date tehnice.  

Categoriile de 10 ani, au marcaj de-a lungul traseelor (galben/portocaliu/alb/roşu). 

 

Puncte răcoritoare:  
La sosire: în fiecare zi.  La plecare şi pe traseu  NU se oferă apă. 

 

Punct de prim ajutor se află la Sosire. 

 

Toalete ecologige sunt instalate în apropierea Sosirilor din etape, respectiv în zona 

carantinei.  

 

CARANTINA pentru et.1 (Sprint):  Distanţa între Centrul de concurs și Carantină este de 

50m. Carantina se va închide la ora 18:00.  Cei care nu se conformează vor fi descalificaţi. 

http://www.transilva.ro/


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.  

 

SOSIREA: Introducerea SI-cardului în staţia FINISH este obligatorie. Nu se părăseşte 

masa arbitrilor până la clarificarea tuturor problemelor ivite. Hărţile de concurs NU se 

colectează. Apelăm la FAIR PLAY-ul concurenţilor. 

 Concurenţii care abandonează traseul sunt obligaţi să se prezinte la masa arbitrilor, în 

caz contrar vor fi sancţionaţi pentru provocarea acţiunii de căutare. 

 

Demontarea traseelor după orele:   

Et 1: 20:00 ;  Et 2 : 14:00 ;  Et 3 : 14:30 ;  Et 4: 13:30 

 

Festivitatea de premiere:   

Duminică, 24 iulie 2016, ora 13:30  în apropierea “SOSIRII”    

- premiere pentru  Cupa Compass (etapa 2). Vor fi premiate de C.S. Compass 

Cluj primele 3 locuri. 

 

- premiere pentru Transylvania Open. Vor fi premiate de C.S. 

TranSilva Cluj primele 3 locuri, prin însumarea timpilor de  la 

cele patru etape. 

 

 

Suplimentar, fun-run.ro va oferi Vouchere câştigătorilor categoriilor. 

 

 

 

Participarea la concurs se face pe proprie răspundere! Responsabilitatea 

participării concurenţilor minori cade în sarcina tutorelui legal, a 

însoţitorului şi nu a organizatorilor! 

Asigurarea şi viza medicală cade în sarcina participanţilor! 

 

Prin validare, se acceptă de către concurenţi toate regulile şi răspunderile 

specificate în acest Buletin! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

www.transilva.ro         www.compass-cluj.ro        www.orienteering.ro 

http://www.transilva.ro/
http://www.compass-cluj.ro/
http://www.orienteering.ro/

