
Categorii:
M/W 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75+, 
Open, Open Tehnic.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a restrânge categoriile în cazul unui 
număr mic de înscrişi.

Cazare(1):
La internatul Liceului Ady Endre 20 RON/pers/noapte.
ztamas@lady.rdsor.ro
Locurile sunt limitate!

Cazare(2):
În cazul acestor cazări, rezervarea intră în sarcina participanţilor:
http://turismbaile1mai.com/cazare.html
http://www.turismvirtual.ro/cazare/Baile+Felix/

Ora “0”:
Etapa CN Sprint Urban: Vineri, 10 mai, ora 16:00
Etapa 1: Sâmbătă, 11 mai, ora 11:00 - LD
Etapa 2: Duminică, 12 mai, ora 10:00 - MD

Teren:
La proba de scurtă distanță este combinație între zone de parc și zone 
construite.

La probele de medie și lungă distanță regăsim păduri de foioase, cu 
puţine zone deschise, reţea densă de poteci. În zona de concurs se 
desfăşoară activităţi forestiere, unde pot apare poteci, cărări noi netrecute 
pe hartă. Relief variat, cu văi abrupte și adânci. Alergabilitatea și 
vizibilitatea este variată, de la pădure fără vegetație la sol, până la desiș 
în care se pătrunde cu dificultate

Hărţi:
1:4000/2m, respectiv 1:10000/5m reambulat în 2018/2019

Premierea:
La toate categoriile se vor premia primele trei locuri prin cumularea 
rezultatelor individuale la cele două etape susținute în pădure (LD + MD).

Informaţiile privind accesul la concurs, parcare şi date tehnice vor fi publicate 
la începutul lunii aprilie.

Participarea la concurs se face pe proprie răspundere!

Cupa Bihorului 2019
Cupa României 2019

10 - 12 mai 2019
2 etape WRE

Etapă de Campionat Național de Sprint Urban

Invitație

În 2019 Cupa Bihorului va fi gazdă pentru Cupa României cu două etape de WRE.
 În prima zi (vineri, 10 mai) ca și prolog la aceaștă competiție, Federația Română de 

Orientare va organiza o etapă de Campionat Național de Sprint Urban.
Zona de concurs:

Băile 1 Mai - Betfia - Mierlău
Taxa de participare:

M/W 10-14 - 10 RON/pers./etapă
M/W 16 - 20 RON/pers./etapă 
M/W 18, 20, 21B, 35-60 - 25 RON/pers./etapă
M/W 21E - 30 RON/pers./etapă
M/W 65-75+, Open, Open Tehnic - 15 RON/pers./etapă
Chirie SI-card: 4 RON/pers./etapă

Înscrieri:
Până la data de 05.05.2019 online pe site, sau prin e-mail: adyoradea@gmail.com
După această dată înscrierea se scumpeşte cu 50%. Aceste înscrieri vor fi acceptate 
numai în limita locurilor vacante rezervate de organizatori.
Datele obligatorii la înscrieri: clubul, numele, categoria şi numărul SI-cardului.

http://turismbaile1mai.com/cazare.html
http://www.turismvirtual.ro/cazare/Baile+Felix/
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4272 

