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                                    Nr. 349/25.11.2014 
 

 Catre, 
TOATE STRUCTURILE SPORTIVE AFILIATE LA F.R. ORIENTARE 

 
 
1. Stagiu de selecţie copii şi juniori III 
 
Federaţia Româna de Orientare organizează in perioada 05-07.12.2014 la Băile Felix, un stagiu de selecţie la 

nivelul copiilor şi juniorilor III (10-14 ani). Federaţia va suporta cheltuielile de transport (autoturism sau mijloace 
de transport în comun) cazare si masă pentru un număr total de 35-40 de persoane (inclusiv însoţitorii). 

 
Federaţia Româna de Orientare solicită asociaţiilor judeţene de orientare, Palatelor Copiilor, cluburilor şi 

asociaţiilor sportive, care au secţii de orientare la nivel local (judeţean) şi au legitimat copii şi juniori III pentru 
orientare, sa trimită la FRO pană la data de 30 noiembrie inclusiv, o adresă privind solicitarea înscrierii sportivilor 
în vederea participării, care sa cuprinda numărul de participanţi, numele şi prenumele acestora, tipul legitimaţiei 
(carnet / provizorie), numărul (după caz), data naşterii, însoţitorul şi datele de contact ale acestuia, pentru 
definitivarea costurilor stagiului de selecţie de la Băile Felix. 

 
        Numărul de sportivi cu care se poate participa va fi repartizat în funcţie de bugetul disponibil şi de 

numărul solicitanţilor care vor dori participarea. Programul complet al stagiului va fi comunicat după 
definitivarea listei de participanţi. 

 
2. Curs de pregătire al antrenorilor 

 
        Federaţia Română de Orientarea organizează în perioada 05-07.12.2014 la Băile Felix, cursuri de pregătire a 
antrenorilor. Federaţia va suporta cheltuielile de organizare pentru organizarea cursurilor. 
         

          Solicităm din partea antrenorilor care doresc să ia parte la acest curs de pregătire, o adresă prin care să vă 
anunțați intenția de participare împreuna cu datele de contact până la data de 30 noiembrie inclusiv. 
 
          Programul cursului urmează a fi comunicat după data de 30 noiembrie, după finalizarea listei de participanți. 
 

 
 
 
 
 
 
Cu stimă, 
 

Secretar general, 
 

Radu MILEA 
 

 


