
 
FEDERATIA ROMANA DE ORIENTARE   PRIMARIA Brasov 
C.S. UNIVERSITATEA Brasov     D.J.S.T. Brasov 

 
Va invita sa participati in perioada 13 – 14 iulie 2019, in 

POIANA BRASOV  
la 

TROFEUL TARA BARSEI - ed. a IV-a 
si 

CUPA C.S.U. Brasov - ed. a XVII-a 
la orientare in alergare 

 
 

BULETIN 1 
 

În dorința de a vă oferi o competiție de calitate, dar și prilejul de a vizita orașul 
Brașov și împrejurimile sale, cu renumitele obiective istorice și naturale, Clubul Sportiv 
Universitatea Brașov în colaborare cu Federația Română de Orientare, cu sprijinul DJST 
Brașov și Primăria Municipiului Brașov, au plăcerea de a vă invita sa participați în număr 
cât mai mare la: 

TROFEUL ŢARA BÂRSEI - ediţia a IV-a şi CUPA CSU Braşov - ediţia a XVII-a 
la orientare in alergare, dupa urmatorul 

 

Program: 
 

Vineri, 12 iulie, ora 18,00-20,00 - validare la centrul de concurs (Hotel OLIMPIC – Poiana 
Brasov) 
 
Sambata, 13 iulie, ora 9,00-10,00 - validare la centrul de concurs 

ora 11,00 - START CUPA CSU Braşov si etapa I TROFEUL ŢARA 
BÂRSEI - Lunga Distanta 

 

Duminica, 14 iulie, ora 10,30 - START etapa II TROFEUL ŢARA BÂRSEI - Medie Distanta 

 ora 14,00 - Festivitate de premiere „CUPA CSU Brasov” si 
„TROFEUL TARA BARSEI”  

        
Zonele de concurs 

Poiana Brasov, in ambele zile.  
 

Centrul de concurs  
Hotel OLIMPIC – Poiana Brasov. 

 



Harti 
Realizate si/sau reambulate in 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.  

Concurentii de la categoria MF 10 vor avea traseul marcat. 
In cazul in care vor fi inscrisi mai putin de trei sportivi la o categorie se va face 

comasarea categoriei, conform regulamentelor FRO.  
Vizele medicale si asigurarea medicala cad in sarcina participantilor, participarea 

facându-se pe propria raspundere! 
 

Inscrieri 
Inscrierile se fac la adresa de mail ancabors@yahoo.com. 
Inscrierile vor fi confirmate de organizatori. La inscriere se va comunica si numarul 

de SI card. Sportivilor care nu au in posesie SI card, li se va aloca unul de la organizatori. 
Taxa de inchiriere SI card este 5 lei/pentru ambele etape. 

Pentru inscriere va rugam sa folositi tabelul atasat, completat. 
Termenul limita de inscriere este duminica, 07 iulie. 
Nu se admit inscrieri sau schimbari de categorie dupa termenul limita! 

 

Premiere 
Premierea: duminica 14 iulie, ora 14.00 pentru ambele concursuri. Primii trei clasati 

vor primi diplome, medalii, cupe si alte premii.  
Clasamentul pentru TROFEUL ŢARA BÂRSEI sa va face prin cumularea timpilor celor 

doua etape de concurs.  
 
Cazare 

La hoteluri si pensiuni din Municipiul Brasov sau din Poiana Brasov. In situatia in care 
vom reusi variante mai convenabile pentru cazare, acestea vor fi comunicate in buletinul 
2. 
 

Date suplimentare 
Vor fi publicate in buletinul 2 al concursului, la sfarsitul lunii iunie 2019. 

  

Informatii  
tel. 0742138055 – Gheorghe Dinu 
 
Va asteptam cu drag! 


