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BULETIN 2 

 
 

Programul concursului 
 

Vineri  04 august  ora 16.00 – 20.00 validare la centrul de concurs Et. I 
 
Sâmbătă       05 august   ora 10.00 – 14.00  validare la centrul de concurs Et. I 
 
                                       ora 15.00 etapa 1 ECN 11 Parc Oraș 
 
Duminică      06 august     ora 10.30 etapa 2- lungă distanța 
 
                   ora 14.30  festivitatea de premiere 
 
 Centrul de concurs etapa 1 
 
Pensiunea Nueva Park, str. Nucului nr. 28 Brasov  45.618814, 25.643233 
(Acces conform schiței de mai jos.) 
 

 
 



 
Centrul de concurs etapa 2 
 
Etapa 2 - PUB Rossignol – Poiana Brasov (lângă telecabina veche) 45.588165, 
25.552086 
 

 
 
 
Etapa 1 – ECN 11 Parc Oras   
05 august 2017 - start  ora 15.00 
Harta NOUA VEST ridicată aprilie – iunie 2017 
Date despre harta de concurs 
 Scara 1:4000 ech. 5 m 
Cartare: Georgi Kartalov 
Trasare: Curcă Marius 
Control: Dinu Gheorghe                               
Zona mixtă Urban Parc 

 
Alte precizări referitoare la Etapa I 
Acces si parcare la Centrul de concurs etapa 1.  
Startul se va da de lângă  Centrul de concurs.  



Carantina se închide la ora 14.30. Cei care  nu se conformează vor fi descalificați. 
Purtarea pe piept a numărului de concurs este obligatorie.  
Liste de Start și descrieri suplimentare vor fi expuse la Start.  
Hărțile se vor preda la Sosire.  
Punct de răcoritoare si prim ajutor la Sosire.  
Citirea SI Cardurilor se va face la Sosire, deplasarea concurenților de la Sosire la 
Centrul de concurs se va face obligatoriu pe marcajul cu banda galbenă - 950 m. 
 

Etapa 2 – Lungă distanță 

06 august 2017 - start  ora 10.30 
Harta POIANA BRAȘOV  2016 și mai-iunie 2017 
Date despre harta de concurs 
Scara 1:10000 ech. 5 m 
Cartare: George Dumitrașcu 
Trasare: Dinu Gheorghe 
Control: George Dumitrașcu 
Relief specific zonei montane cu alternanță de păduri de foioase și conifere. 
Porțiuni cu vegetație de sol densă și copaci căzuți. Se recomandă echipament de 
protecție specific (pantaloni lungi). Unele porțiuni din traseu traversează zone 
urbane. 

 
 

Alte precizări referitoare la Etapa II 
Acces si parcare la Centrul de concurs etapa 2 – PUB Rossigmol. 
Distanța de la Centrul de Concurs la Start - 650 m pe marcaj cu banda galbena. 
Purtarea pe piept a numărului de concurs este obligatorie.  
Liste de Start și descrieri suplimentare vor fi expuse la Start. 
Punct de răcoritoare si prim ajutor la Sosire.  
Citirea Si Cardurilor se va face la Centrul de concurs, unde este și Sosirea.  
Copii de la cat. MF 10 vor avea traseul marcat cu bandă roșie. 
 
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. La aceste categorii se pot face înscrieri, 
la Centrul de Concurs, până la cu o oră înainte de Start.  
Vizele medicale și asigurarea medicală cad în sarcina participanților, participarea 
făcându-se pe proprie răspundere! 
 
Date tehnice trasee 
 

 
 

Organizatorii își rezervă dreptul de a face mici modificări ale traseelor în cazul unor 
situații neprevăzute. 
 
 



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. 
După această dată nu se mai fac înscrieri decât în limita locurilor vacante ! 
 
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 
Ora 14.30 la PUB Rossignol 
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. Pentru cazări în căminele studenţeşti, în limita locurilor disponibile, vă 
puteţi adresa CSU Braşov - tel. 0268 478203, tel: Mihai Gavrila - 0755 123676, 
Gabriel Calancea - 0743 014771. 
 
Parteneri 
Primaria Brasov, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brasov, Inspectoratul de 
Jandarmi al Judetului Brasov, Regia Publica Locala a Padurilor KRONSTADT R.A. 
Brasov, Apel One Med, Serviciul Public Salvamont Braşov, Sicorex, Rossignol 
Romania, Buff Romania, Merum, Antemie, Adventure Studio, Alpin Film Festival, 
Glumy , Sindicatul Polițiștilor și a Personalului Contractual (filiala jud. Brașov). 
 

Date suplimentare 
Pe site-ul www.orientaretarabarsei.ro și pe pagina facebook dedicate competitiei 
– Trofeul Tara Barsei Orientare 
 

Informații  
tel. 0744531908 –Iuliu Dopovecz,   tel. 0742138055 – Gheorghe Dinu,  
tel. 0756070004 – Marius Curcă 
 
 
 

http://www.orientaretarabarsei.ro/

