
 
 

INVITAȚIE 
 

Trofeul Țara Bârsei ed. a 2-a și Cupa C.S.U Brașov ed. a 15-a 
 

04 -06 august 2017 
 

BULETIN 1 

 
În dorința de a vă oferi o competiție de calitate, dar și prilejul de a vizita orașul 

Brașov și împrejurimile,cu renumite obiective istorice și naturale, C.S. Babarunca 
Săcele și C.S. Universitatea Brașov au plăcerea de a vă invita să participați în număr 
cât mai mare la ediția a 2-a concursului de orientare în alergare „Trofeul Țara Bârsei” 
și ediția15-a „Cupei C.S.U Brașov”. 

 

                    
 

Programul concursului 
Vineri   04 august                0ra 17.00 – 20.00 validare la centrul de concurs et. 1 
 
Sâmbătă  05 august      ora 11.00 – 14.00 validare la centrul de concurs 
                                                            ora 15.00 start etapa 1 sprint urban ECN Parc Oraș 
Duminică  06 august     ora 8.00 – 9.30 validare centul de concurs et.2 
                                                            ora 10.30 start etapa a 2-a, lunga distanța 
                                                            ora 14.30  festivitatea de premiere 

• La categoriile Open, Open Tehnic și Family se pot face înscrieri la Centrul de 
concurs în fiecare zi până cu o oră înainte de start ! 



Zonele de concurs 
Orașul Brașov – Cartier „Noua”etapa 1 
 

                                
 
Poiana Brașov, etapa a 2-a 
 

                
 

Centrul de concurs 
Etapa 1 - Pensiunea Nueva Park, str. Nucului nr. 28, Brasov,  45.618583 – 25.642971 
Etapa 2 - PUB Rossignol, Poiana Brasov (lângă telecabina veche), 45.588151 – 
25.552002 
 

Hărți 
Realizate sau reambulate in 2017 
 
Sistemul de cronometrare 
Sport Ident 



Categorii de participare 
MF 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, Open, Open tehnic, 
Family.  
Concurenții de la categoria MF 10 vor avea traseul marcat. 
În cazul în care vor fi înscriși mai puțin de trei sportivi la o categorie, se va face 
comasarea categoriei, conform regulamentelor FRO.  
Concurenții care nu sunt legitimați la cluburi afiliate FRO se vor putea înscrie doar la 
categoriile Open, Open Tehnic și Family.  
Vizele medicale și asigurarea medicală cad în sarcina participanților, participarea 
făcându-se pe proprie răspundere! 
 

Înscrieri 
Online pe site-ul competiției www.orientaretarabarsei.ro sau pe e-mail 
marius_curca@yahoo.com 
Înscrierile vor fi confirmate de organizatori. La înscriere se va comunica şi numărul de 
SI Card. Celor care nu au în posesie SI Card, li se va aloca unul de la organizatori. Taxa 
de închiriere SI Card este 2 lei/etapă 
Termenul limită de înscriere este duminică 30 iulie 2017 ora 20.00 
Nu se admit, sub nici o formă, inscrieri dupa scurgerea termenului limită! 
 
Taxa de participare 
MF 10 - gratuit 
Family, MF 12, 14, Open - 10 lei/etapă 
Celelalte categorii - 15 lei/etapă 
Plata taxei se va face cash la validare. 
 

Premiere 
Primii trei clasați vor primii cupe, medalii, diplome premii în obiecte. 
Etapa a 2-a se va premia cu “Cupa CSU Brașov” 
Etapele 1 si 2, cumulat, se vor premia cu „Trofeul Țara Bârsei” 
 

Cazare 
La hoteluri și pensiuni din Municipiul Brasov, Municipiul Săcele sau din Poiana Brașov. 
 

Date suplimentare 
Vor fi publicate în buletinul 2 al concursului, pe site-ul www.orientaretarabarsei.ro și 
pe pagina facebook dedicată competitiei – “Trofeul Tara Barsei Orientare” 
 

Informații  
tel. 0744531908 – Iuliu Dopovecz,          tel. 0742138055 – Gheorghe Dinu 
 
 
 

http://www.orientaretarabarsei.ro/

