
 

INVITAȚIE 
 

Ne face plăcere să vă anunțăm că, în data de 13 ianuarie 2019, Palatul Național al Copiilor va 

organiza, în parteneriat cu Clubul Sportiv Mentor Silva București și Federația Română de 

Orientare,  
 

MARELE PREMIU DE IARNĂ AL PALATULUI LA ORIENTARE SPORTIVĂ. 

  

Centrul de concurs va fi în Sala Mare de Festivități a Palatului Național al Copiilor din blv. 

Tineretului, nr. 8-10, București, sector 4. 

Program: 
- validarea concurenților se va face începând cu ora 09:30 în zona scenei din Sala Mare de 

Festivități 

- ora 10:30 start în proba de ORIENTARE INDOOR, sosirea va fi în Sala Mare; 

- ora 12:30 start în proba de sprint, startul și sosirea vor avea loc în Parcul Lumea Copiilor, 

coordonate GPS 44.407138, 26.115579; 

- ora 13:30 festivitatea de premiere, se vor premia cele două etape cumulat. 

Categoriile de participare: Open Family, MF 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 40, 50, 60, 70 ani. 

Date tehnice: 
- proba de indoor se va desfășura în premieră în România pe 3 niveluri, în clădirea Palatului 

Național al Copiilor. Traseele indoor vor include culoar obligatoriu prin sala de festivități, iar 

traseul va cuprinde și labirint. Se va acorda o deosebită atenție circulației între cele 2-3 niveluri pe 

care se va desfășura competiția, drept pentru care se va face un scurt instructaj înainte de start.  

- pentru proba de sprint din Parcul Lumea Copiilor se recomandă echipament adaptat condițiilor 

meteorologice la acea dată. Traseele vor fi în incinta parcului, fără trafic auto. 

Lungimile traseelor se vor publica cu 5 zile înainte de concurs, se vor stabili în așa fel încât timpii 

câștigători să fie între 10 și 15minute. 

Sistem de cronometrare: se vor utiliza stații Sport Ident și SI-card-uri. 
Parcare: există în zonă și recomandămutilizarea parcărilor nou amenajate, coordonate GPS 

44.407851, 26.113036. 

Taxe de participare: categoriile Open, MF8-18 nu vor plăti taxa de participare. Pentru celelalte 

categorii 20lei pentru ambele etape. 

Înscrieri până la data de 12 ianuarie 2019, la altiusroman@yahoo.com. Telefon 0767639259. In ziua 

concursului se fac inscrieri numai la categoriile OPEN și sub 18 ani! Participarea la concurs se face pe propria 

raspundere! 

Arbitri trasatori: Patraș Ionuț și Patraș Florin. 

Orice alte informaţii le puteţi obţine de la prof. Alexandru Ioan Renga – tel. 0723968181                                        

sau Patraș Ionuț – tel. 0767639259. 

LA MULȚI ANI, 2019! 

DIRECTOR,  

prof. Radu-Anghel Vasilescu 


