PROGRAM
ANTRENAMENTE in PRAHOVA – IV Editie**)
 Vineri 28 aprilie, Alergare in paralel & Poligon, Voila
Start liber in intervalul 14:00 - 15:30

Alergare in paralel
Doi sportivi iau startul impreuna. Ei au unul sau doua
posturi diferite intre doua posturi comune. Obiectivul este
sa ajungi primul in postul comun. Se tine un scor. Cei doi
sportivi se asteapta unul pe celalat in posturile comune si
ultimul sosit da startul catre urmatorul post comun.

Poligon

Harti cu „all controls” vor fi disponibile pentru trasee clasice, de diferite dificultati.

 Sambata 29 aprilie, Coridor & Drum obligatoriu & Poligon, Voila
Start liber in intervalul 15:00 - 16:00
Coridor
O noutate fata de editiile
Harta contine doar un coridor care
trebuie urmat intocmai pentru gasirea
posturilor de control a caror pozitie nu
este marcata pe harta. Mare atentie la
mentinerea in cadrul coridorului.

Drum obligatoriu

anterioare: Coridorul si
Drumul Obligatoriu vor
urma acelasi traseu. In
felul acesta, daca
sportivul iese din coridor,
el se va putea repune cu
ajutorul hartii cu Drum
Obligatoriu. Sansele de
reusita a antrenamentului
sunt semnificativ crescute.

Pe o harta completa este desenat un
drum care trebuie urmat intocmai
pentru gasirea posturilor de control a
caror pozitie nu este marcata pe harta.
Harti cu „all controls” vor fi disponibile pentru trasee clasice, de diferite dificultati.
Poligon

CARPATHIAN O-TROPHY – III Editie
3 Etape WRE
 Sambata 29 aprilie, SpU - WRE*), Campina
Etapa a Campionatului National de Sprint Urban
Primul start 10:30, Festivitatea de premiere 12:30
 Duminica 30 aprilie, LD - WRE**), Comarnic
Primul start 10:00, Picnic 12:30 - 15:30
Gazdele ne vor asigura conditii pentru servirea pranzului, desigur cu unele surprize.
Copiii talentati din Comarnic ne vor delecta cu un program de cantece si dansuri.

 Luni 1 mai, MD - WRE**), Comarnic
Primul start 10:00, Festivitatea de premiere (cumulat 3 etape) 13:00

CUPA ORASULUI COMARNIC– V Editie**)
Competitie adresata elevilor din Comarnic
 Duminica 30 aprilie, Comarnic, Primul start 10:00
 Luni 1 mai, Comarnic, Primul start 10:00, Festivitatea de premiere 13:00
*) Organizator: OK Silva, cu sprijinul Primariei Campina
**) Organizator: CS Metropolitan, cu sprijinul Primariei Comarnic

INSCRIERI: www.orienteeringonline.net sau geotibi2002@yahoo.com
Termen pentru inscrieri: 18 aprilie 2023
Contributii:
Categorii
Antrenamente in Prahova Etapele de concurs
MF 12,14
15 lei / etapa
MF 16,18 & MF 65 - 85
15 lei / harta
25 lei / etapa
MF 20 - 60
35 lei / etapa

Pentru categoriile MF 12,14,16, contributiile vor fi asigurate de OK Silva Campina
DATELE TEHNICE precum si locatiile pentru CENTRUL de CONCURS, PARCARI si
START / SOSIRE vor fi comunicate in Buletinul 1.
CAZARE - Pensiuni si hoteluri in Comarnic, Breaza, Campina sau Sinaia.
INFORMATII:

https://carpatho.ro www.orienteering.ro
https://eventor.orienteering.org/Events
PARTICIPAREA IN CONCURS
SE FACE PE PROPRIA RASPUNDERE

Participarea in concurs se face cu respectarea
reglementărilor in vigoare impuse
în contextul pandemiei de COVID-19

