
Federația Română de Orientare 
Primăria MunicipiuluiSăcele 
C. S.Babarunca 
C. S. Transylvania Rogaining 

 
INVITAȚIE 

SĂCELE O MEETING 
16 -18 august 2019 

 

BULETIN 1 

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

„marea familie a Orientării” la munte, pe pitoreștile plaiuri ale mocanilor săceleni, 
C.S. Babarunca și C.S. Transylvania Rogaining au plăcerea de a vă invita să 
participați în număr cât mai mare la ediția a 1-a concursului de Orientare în 

Alergare Săcele O Meeting                                                             .

 
 
 

 
 



Programul concursului 
 
Vineri 16.08. 2019 
16.00 – 20.00  Validare la Centrul de concurs 
Centrul Multicultural și Educațional Sacele  45.617855, 25.697986 
 
Sâmbătă 17.08.2019 
Etapa 1 Cupa Transylvania Rogaining ed. 1 – ECN Parc Oras  - sprint 
Centrul Multicultural și Educațional Sacele 45.617855, 25.697986 
ora 12.00 - 14.30  validare la Centrul de Concurs.  
ora 14.30  închidere carantina 
 ora 15.00 – start etapă 
 ora 17.00 – festivitatea de premiere 
distanta  de la Centrul de Concurs la zona de Carantină – 200 m 
distanta de la Centrul de Concurs la Sosire 200 m. 
In spațiul de Carantină există WC ! 
Masinile pot fi parcate in zona Salii de Sport a Municipiului Săcele ! 
La aceasta etapă concurenții sunt obligați să poarte numerele de concurs ! 
Sistemul de cronometrare va fi Sport Ident SIAC. Cei care doresc să participe cu SI 
Carduri SIAC si nu au, pot inchiria de la Centrul de Concurs. Taxa închiriere – 5 lei. 
Startul se va da din minut în minut fără stație de Start ! 
La Sosire organizatorii vor distribui apă. 
Premierea se va face cel târziu la ora indicată în program în zona Sosirii.  
Descrierea suplimentară se va ridica la VALIDARE ! 

             
 



 
Etapa 2 Cupa Mocanilor ed. 1 – Orientare de noapte – medie distanță 
Centrul de Concurs - Odăile Lupului    45.617042, 25.692985 

 Participă numai categoriile de la MF 16 în sus + Open tehnic !! 
ora 18.00 -20.00 validare la Centrul de Concurs   
ora  20.30  start (mass start) 
ora  22.30  festivitate de premiere 
distanta  de la Centrul de Concurs la START – 100 m 
distanta de la Centrul de Concurs la Sosire 100 m. 
La Centrul de Concurs există WC ! 
Masinile pot fi parcate in parcarea din Centrul Municipiului Săcele ! 
La aceasta etapă concurenții sunt obligați să poarte numerele de concurs ! 
Sistemul de cronometrare va fi Sport Ident .  
Descărcarea se va face la Centrul de Concurs unde organizatorii vor distribui apă.  
Descrierea suplimentară se va ridica la Centrul de Concurs. 
Premierea se va face cel târziu la ora indicată în program la Centrul de Concurs 
într-o atmosferă cu specific mocănesc !.  
 
 

 
        
 
 
 
 
 



Duminică  18.08.2019 
 

Etapa 3 Cupa Babarunca  ed. 2  –  medie distanță 
Centrul de Concurs - Cabana UTOPIA – Babarunca  45.513705, 25.847952 

ora 9.00 - 10.30  validare la Centrul de Concurs. 
ora 11.00  start 
ora 14.30 – festivitatea de premiere 
distanta  de la Centrul de Concurs la START – 400 m marcaj cu banda galbena ! 
Sosirea este la Centrul de Concurs 200 m. 
La Centrul de Concurs există WC ! 
Masinile pot fi parcate in zona Centrului de Concurs ! 
Startul se va da din trei în trei minute cu stație Start ! 
La Sosire organizatorii vor distribui apă. 
Premierea se va face cel târziu la ora indicată în program în zona Sosirii.   
După Premiere, prin tragere la sorți după numărul de brățară se vor acorda cinci 
premii constând în materiale sportive ! 
Descrierea suplimentară se va ridica la VALIDARE 
  

 
 
 
 
 
 



 
 

Hărți 
Etapa 1 Cartier Ștefan cel Mare  1:4000/2,5 m  2018 reambulată 2019 
Etapa 2 Burtosu 1:7500/5 m 2018 reambulată 2019 
Etapa 3 Babarunca 1:7500  reambulată 2019 
 

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, 85, Open, Open tehnic, 
Family.  
Concurenții de la categoria MF 10 vor avea traseul marcat numai la etapa 3. 
În cazul în care vor fi înscriși mai puțin de trei sportivi la o categorie se va face 
comasarea categoriei, conform regulamentelor FRO.  
Vizele medicale și asigurarea medicală cad în sarcina participanților, participarea 
făcându-se pe proprie răspundere! 
 
Înscrieri 
Pe e-mail.csbabarunca@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. 
Termenul limită de înscriere este marți 13 august 2019 ora 24.00. 
Înscrieri dupa  termenul limită se admit doar pe locurile Vacante ! 
La Validare toți participanții vor primii brățări (tip All Inclusive) pe care le vor 
purta pe mână pe toată perioada competiției. Pe baza ei la final se vor acorda 
premiile în materiale sportive ! 
 
Taxa de participare 
MF 10 gratuit 
Family, MF 12, 14, Open 15 lei/etapă 
Celelalte categorii 20 lei/etapă 
Plata taxei se va face cash la validare 
 

Premiere 
Primii trei clasați la etapele 1-3 vor primii medalii. Diplomele vor fi postate ulterior 
pe site-ul csbabarunca.ro 
Etapa a 1-a se va premia cu Cupa Transylvania Rogaining 
Etapa a 2-a se va premia cu Cupa Mocanilor. 
Etapa a 3-a se va premia cu Cupa Babarunca 
Etapele 1,2 și 3 cumulat, se vor premia cu Trofeul Sacele O Meeting. La categoriile 
sub MF 16, Open și Family premierea se va face prin cumularea etapelor 1 și 3. 
Primii clasați vor primii diplome și medalii . 
 
 
 



Cazare 
La hotelurile sau pensiunile din Săcele. Este posibilă camparea la cort în zona 
Cabanei Utopia unde va avea loc etapa 3. Organizatorii asigura accesul la Grupul 
Sanitar, bucătăria și Sala de mese a cabanei.  
 

Date suplimentare 
Vor fi publicate în următoarele buletine ale concursului și pe pagina facebook – 
Clubul Sportiv Babarunca 
 

Informații 
tel. 0744531908 –Iuliu Dopovecz  tel. 0744637628 
 
 
 


