
 

 
Clubul  Sportiv 

METROPOLITAN 

Bucuresti 

 

PRIMARIA 
COMARNIC 

PRIMARIA 
CORNU 

  
va invita la  

CORNU, 31mai  2019  

COMARNIC, Plaiul Gurguiata , 1-2 iunie   2019 
sa participati la Regalul de Orientare:  

CARPATHIAN O - TROPHY 

Campionatul NATIONAL de Orientare pe Echipe  
ECN Sprint Urban 4  &  Cupa Cornu & Cupa OK Silva 

Cupa Orasului COMARNIC – Editia III 

2 etape de ranking mondial (WRE) 

BULETINUL 1 

 

 

 

GHM TEAM  

 



 Concursul se desfasoara: 

 

 

  Sub auspiciile 

 FEDERATIEI ROMANE DE ORIENTARE 

 

Natalia Deaconescu, Presedinte FRO: „Federatia Romana de Orientare are deosebita placere 
sa va invite la Campionatele Nationale de Orientare pe Echipe si Sprint Urban etapa 4, 
desfasurate concomitent cu Carpathian O-Trophy, cuprinzand si doua etape WRE. Prin 
concursuri bine organizate si trasee de un inalt nivel tehnic dealurile Comarnicului si Comuna 
Cornu va vor oferi posibilitatea sa va manifestati capacitatile fizice si tehnice de orientare iar 
binecunoscuta ospitalitate a gazdelor va va oferi si de data aceasta experiente de neuitat.  
Va asteptam cu drag la Comarnic si Cornu.” 

 

Puiu Garba, Secretar General FRO: „Sunt deosebit de onorat sa particip la primele Campionate 
Nationale de Orientare in Alergare din acest an, desfasurate impreuna cu un concurs 
international, Carpathian O - Trophy. Am convingerea ca zona Comarnicului si Comuna Cornu 
vor oferi prilejul unei arii competitionale deosebite atat pentru desfasurarea unor etape de 
ranking mondial cat si pentru frumusetea peisajului. Urez mult succes participantilor.” 

In organizarea C. S. METROPOLITAN Bucuresti si O. K. SILVA Campina   

    
Horia Galateanu,  

Presedinte 
C.S. METROPOLITAN 

Lucian Galateanu, 
Coordonator si  

trasare etape LD si MD 

Mihai Tudorache,  
Presedinte  

OK SILVA Campina 

Daniel Stroescu,  
Trasare etapa  
Sprint Urban 

Va pregatim, cu mare atentie la toate detaliile, o experienta pe care o dorim sa fie interesanta si 
remarcabila dar si foarte placuta. Colaborarea noastra, sperăm să aducă rezultate deosebite pentru toți 
sportivii cărora le urăm succes și un călduros bun venit pe meleaguri prahovene! 

   Cu sprijinul  Primariei Orasului COMARNIC si Primariei CORNU 

 

Sorin Popa, Primarul Orasului 
Comarnic: „Ne bucuram sa fim 
gazda unui astfel eveniment si 
speram sa oferim musafirilor 
nostri conditiile optime pentru  
o competitie de Orientare de 
anvergura internationala precum 
si ambianta de neuitat a 
frumoaselor noastre peisaje.   

Cornel Nanu, Primarul Comunei 
Cornu: „Comuna Cornu are ocazia 
încă o data de a găzdui competiții 
sportive de înalt nivel, in acest caz 
Campionatul National de Orientare  
si Carpathian O – Trophy.  Punemla 
dispoziție bazele noastre sportive 
pentru buna organizare si 
desfășurare a competiției. ” 

    Cu suportul sponsorilor 

      

XLAB SOLUTIONS 
Mihnea Grecu:  
„Ma bucur sa sustin 
acest concurs. 
Orientarea m-a 
educat, m-a format 
ca om. Astazi ma 
completeaza  
si ma defineste!”    

GHM TEAM  
 

Horatiu Grecu: 
„Impreuna 
putem sa 
dezvoltam atat 
competitii cat  
si noi generatii 
de sportivi.” 

 

DECORPORATE 
Cosmin Morar: „Anii 
petrecuti in Orientare 
s-au reflectat in tot ce  

a urmat. Am deprins 
de mici ce inseamna 
„sa tragi tare”, sa vrei 
si sa incerci sa iti 
depasesti limitele.” 



 

CONCURSURI si CATEGORII 
 Carpathian O – Trophy, concurs international cu 2 etape de ranking mondial 

     – cumulat 3 etape: Sp.Urban (31 mai), LD/WRE (1 iunie) si MD/WRE (2 iunie);  
                                        MF12-MF80, Open, Open Family, Open Tehnic;  
                                        Concurs premiat de C.S.Metropolitan Bucuresti  
 

 Camp. NATIONAL pe Echipe - cumulat pe echipe de club, 2 etape: LD si MD;  
      MF12,14,16,18,20 21; Concurs premiat de Federatia Romana de Orientare 
 

 Cupa Cornu - 1 etapa Sp.Urban, MF12-MF80, Open, Open Fam, Open Tehnic 
Concurs premiat de OK Silva Campina impreuna cu Primaria Cornu 
Pentru categoriile MF14,18,21, concursul conteaza drept ECN Sprint Urban 4 
 

 Cupa OK Silva – 2 etape, Sp.Urban si LD; MF12-MF80, Op, Op Fam, Op Tehnic; 
Concurs premiat de OK Silva Campina 
 

 Cupa Orasului Comarnic - 2 etape (1 si 2 iunie),  concurs adresat incepatorilor 
din Comarnic, Open MF <15 ani, Open MF <19 ani. 

      Concurs premiat de Primaria Orasului Comarnic 
 

 PROGRAMUL COMPETITIILOR 
Vineri,  
31 mai *) 

13:30 – 15:30  Validare la Centrul de Concurs, Sala de Sport, Cornu, Ph.; 
              15:00   Carantina, Sala de Sport, Cornu; 
              15:30   Start etapa de Sprint Urban;  
              17:30   Premiere Cupa Cornu 

Sambata, 
1 iunie **) 

9:00 –10:30  Validare la Centrul de Concurs, Comarnic, Plaiul Gurguiata 
           10:30  Start etapa LD;  WRE; 
                       Warm Up Map & Model Event  
                       pe zona de acces la Start 
            14:00  Premiere Cupa OK Silva.  
             In deschidere, scurt program artistic si cuvantul d-lui Sorin Popa, 
             Primarul Orasului Comarnic, cu prilejul aniversarii, pe 27 mai,  
             a 509 ani de la prima atestare documentara a Comarnicului 
12:00- 14:30  Bufet traditional pentru servirea pranzului, contra cost; 

Duminica, 
2 iunie**) 

            10:00  Start etapa MD; WRE; 
            13:30  Premiere Cupa Orasului Comarnic,  
                        Carpathian O-Trophy si  
                        Campionatul National pe Echipe; .   
12:00–14:00  Bufet traditional pentru servirea pranzului, contra cost. 

*)  Organizator OK Silva, cu sprijinul Primariei Cornu 

**) Organizator CS Metropolitan, cu sprijinul Primariei Orasului Comarnic 



 

*)Sportivii inscrisi dupa 20 mai vor fi primiti in concurs in limita locurilor vacante 

Zona de concurs  -  etapele LD si MD 
Cuprinde versantii Varfului Gurguiata, intanzandu-se spre vest si spre sud pana la Valea Talii. 
Pentru portiunea din versantul Gurguiata utilizata la editia anterioara, harta este refacuta in 
totalitate, astfel incat intreaga harta poarta semnatura Istvan Foldi. 
Si, o veste buna: nu veti mai avea de traversat versantii „de temut” ai Vaii Beliei. 

 
Vedere spre zona de concurs, de pe dealul Ghiosesti 

Informatii   

                                                     

Site-ul concursului: 
https://carpatho.ro 

 

Gabi Sabau, 
Website Administrator 

 
                                         Site-uri de Orientare din Romania: 

                 www.fro.ro          www.orienteering.ro 
              Site-uri Internationale de promovare a concursurilor de Orientare: 
          https://eventor.orienteering.org/Events     www.worldofo.com/calendar  
                         Adrese de email pentru informatii suplimentare: 
          bn.lucian.galateanu@gmail.com             horia.galateanu@laboratorccf.ro 

 

Inscrieri 
www.orienteeringonline.net 

geotibi2002@yahoo.com 
 

George Neagu 
Inscrieri, Cronometrare si Rezultate  

Termen de inscriere: 20 mai 2019*) 

Categoriile MF12,14, Open Family 30 RON - 3 etape 
Categoriile MF16, Open, Open Tehnic 60 RON - 3 etape 

Categoriile MF18 - MF60 75 RON - 3 etape 
Categoriile MF65 – MF80 45 RON - 3 etape 

Varful Gurguiata, 1339 m 
Varful Plesuva, 1255 m 

Muntii Baiului 
Muntii Bucegi 

https://carpatho.ro/
http://www.fro.ro/
http://www.orienteering.ro/
https://eventor.orienteering.org/Events
http://www.worldofo.com/calendar
mailto:bn.lucian.galateanu@gmail.com
mailto:horia.galateanu@laboratorccf.ro
http://www.orienteeringonline.net/
mailto:geotibi2002@yahoo.com


 

 

 

Control: „Cei doi exigenti” 
 

   Nina si Gabi Maiorescu:  
    „ Nici un detaliu nu scapa necontrolat.  
       Va asiguram ca totul este ok,  
      pe masura celor mai exigente asteptari.” 

 

 

Logistica si Plecari - Sosiri 
Erika si Didi Rosca: „ Ne-a facut mare placere 
sa lucram in aceasta echipa. Sunt buni 
profesionisti, bine organizati si mai ales sunt 
uniti si placuti. Veti avea parte de un concurs 
bine facut si de o atmosfera placuta ”  

Instalare PC, „Cei 7 Magnifici”: 
       „Pasiunea pentru Orientare si prietenia care ne leaga sunt secretele „tariei”   
        si reusitelor noastre”  

       
Iuli Costica Radu Tibi Florin Razvan Cosmin 

 

Cartare 2018 – 2019, Istvan Foldi:  

 

 „Zona este de invidiat. Teren de munte cu un 
puternic aspect al dealurilor formate de 
alunecările de teren, specifice dealurilor din 
sudul Carpaților de Curbura. Provocatoare din 
punct de vedere fizic și tehnic, zona este 
acoperita de diverse tipuri de vegetație; de la 
pădurea mixtă frumoasă, cu vizibilitate și 
alergabilitate bună, până la suprafețe mari de 
pășuni montane si zone semi-acoperite cu părți 
de vegetație foarte deasa. Terenul este format 
din pante framantate, oferind posibilități bune 
de alegere a variantei, alternând cu zone 
detaliate de microrelief, pe alocuri cu pereti 
stancosi, stanci sau bolovani, provocatoare din 
punct de vedere tehnic. Rețea de drumuri 
moderată, suprafete mari fara poteci.” 

 

 

 



 

Accesul la Centrul de Concurs,  

la Parcari si la Starturi - Sosiri 
 

Etapa SPRINT URBAN, 31 mai 

Centrul de Concurs se afla in incinta Salii de Sport din Cornu.  

Accesul la Centrul de Concurs, respectiv la Parcare, se face pe un drum 
asfaltat de 3,1 km (auto, fara trafic, 5 min) care va fi marcat cu incepere din 
bifurcatia catre Cornu din DN 1, conform hartii alaturate. Punctul de bifurcatie 
din DN1 se afla la 80 km de la aeroportul international Otopeni 

Culoarul catre Start va fi marcat incepand de la Centrul de Concurs, unde va 
fi si zona de carantina.  

 
Drumul de acces de la DN1 pana la Centrul de Concurs si  

Parcare (45.15797, 25.70548), pentru etapa Sprint Urban, 31 mai.  

3,1 km (auto, fara trafic, 5 min) 
 



 
Etapele LD si MD, 1 si 2 iunie 

Centrul de Concurs se afla pe drumul forestier din Plaiul Gurguiata. 

Accesul la Centrul de Concurs, respectiv la Parcare, se face din Comarnic,  
pe un drum care va fi marcat cu incepere din bifurcatia din DN1, conform hartii 
alaturate. Punctul de bifurcatie din DN1 se afla la 90 km de la aeroportul 
international Otopeni. Distanta de la DN1 la Centrul de Concurs este de 12 
km, din care primii 6 km sunt pe drum asfaltat sau betonat. Durata de 
parcurgere cu mijloace auto este de cca 35 min.  

Culoarele catre Start vor fi marcate incepand de la Centrul de Concurs, in 
ambele etape.  Sosirea se afla in apropierea Centrului de Concurs. 
Zona pentru Warm Up Map si Model Event (ME) cuprinde o portiune de harta 

dintre Centrul de Concurs si Start. Pe harta respectiva vor fi figurate startul si 

culoarul de start si desigur posturile de control pentru ME, amplasate pe repere 

caracteristice zonei de concurs.   

 
Drumul de acces de la DN1 pana la Centrul de Concurs si  

Parcare (45.24659, 25.55921), pentru etapele LD si MD, 1 si 2 iunie.  

12 km (auto 35 min) 

Cazare: Pensiuni in Comarnic, Cornu, Breaza, Campina, Sinaia 

Masa de pranz: Poate fi servita la Centrul de Concurs, in zilele de 1 

si 2 iunie, unde localnicii va ofera, contra cost, produse traditionale.  

PARTICIPAREA IN CONCURS SE FACE  
PE PROPRIA RASPUNDERE 


