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Numar inregistrare 085/02.07.2021 
 

Invitație/Invitation/Versenykiírás 
 

Campionatul Național al României 2021 
la orientare în alergare la probele de 

ștafetă și individual - sprint urban, medie și lungă distanță 
județul Covasna, 10-12 septembrie 2021 

 
 
Organizator/Organizer /Rendező: Federația Română de Orientare în parteneriat cu 
Clubul Sportiv Municipal VSK Csíkszereda Miercurea Ciuc în colaborare cu Consiliul 
Județean Covasna, municipiile Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, precum și cu orașul 
Covasna. 
 
Locaţie/ Place / Helyszín: Pădurile și spațiile urbane din județul Covasna, în speță zona 
Rezervației Naturale de la Reci și ariile adiacente pe o distanță de 5 kilometri față de 
limitele acesteia, precum și zonele urbane din municipiile Sfântu Gheorghe și Târgu 
Secuiesc, precum și din orașul Covasna 
 
Comitetul onorific de organizare: 
Tamás Sándor – președintele Consiliului Județean Covasna 
Antal Árpád – primarul municipiului Sfântu Gheorghe 
Bokor Tibor – primarul municipiului Târgu Secuiesc 
 
Arbitrii trasatori: 
Zincă Ionuț (etapele de pădure) și Szász János (etapa de sprint urban) 
 
Arbitru controlor: 
Csúcs András 
 
Programul competiției/ Competionschedule / Versenyprogram: 

10 septembrie 2021 10:00 Ștafetă/Relay/Váltó 
    18:00 Sprint urban/Urban sprint/Városi rövidtáv 
    19:30 Festivitate de deschidere – premiere ștafetă 
11 septembrie 2021 10:00 Lungă Distanță (L.D.)/Long Distance/Hosszútáv 
    18:00 Concurs urban de KO labirint 
    19:00 Festivitate de premiere – Sprint urban și L.D. 
12 septembrie 2021 10:00 Medie Distanță (M.D.)/Middle Distance/Középtáv 
    13:00 Festivitate de închidere – premiere M.D. 

 
Termen de înscriere/Nevezésihatáridő:  12 august 2021 
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Important! Înscrierile la probele individuale trebuie să fie nominale și certe cu precizarea 
obligatorie a: 

a) numelui și prenumelui sportivului sub forma înscrisă în certificatul de naștere sau 
buletinul de identitate, după caz, 

b)  cu precizarea datei exacte de naștere, 
c)  a categoriei și a probelor de concurs la care se face înscrierea, pentru fiecare 

sportiv în parte, precum și 
d)  a tipului și a numărului SI sau SIAC, după caz, cu care sportivul va concura. 

 
Înscrierile incomplete nu se vor lua în considerare. 
 
Pentru ștafetă odată cu înscrierea se va comunica și numărul de ștafete și categoria de 
vârstă la care aceștia vor concura (MF14, MF18, MF21, + ștafete veterani conform 
regulamentului) 
 
Foarte important! Răspunderea pentru participarea la probele campionatului național a 
sportivilor le revine cluburilor care au făcut înscrierea, cluburile datorând și având 
obligația de a achita taxa de participare anterior începerii campionatului național pentru 
toți sportivii înscriși indiferent dacă aceștia participă efectiv sau nu la întreceri. 
În cazul oricărei modificare ulterioară a înscrierilor, cu excepția modificării numărului SI 
sau SIAC, se consideră înscriere nouă și se taxează ca atare, valoarea acestei noi taxe 
adăugându-se la valoarea taxei inițiale plătibile. 
 
Adresa de înscriere/Nevezési cím: radulyrobertkalman@gmail.com 
 
Taxă de participare/Paticipation fee/Nevezésidíj, până la data de 12 august 2021: 

MF Elita, MF 20, MF 35-60, OPTh 35 lei/etapă de campionat național 
MF 16-18, MF 60+   25 lei/etapă de campionat național 
MF 12,14    15 lei/etapă de campionat național 

Pentru cei care se înscriu în intervalul 13-27 august 2021 taxele de participare vor fi de 
40 lei, 30 lei, respectiv 18 lei. 

 
După data de 27 august 2021 nu se mai admit înscrieri sub nici 
o formă, nici la individual, nici la ștafetă. 
 
Foarte-foarte important! Categoriile la care nu sunt înscriși cel puțin patru sportivi 
legitimați de la trei structuri sportive vor fi comasate în mod obligatoriu după cum 
urmează: 
a) la copii și juniori cu categoria imediat următoare, dar cu păstrarea obligatorie a 
categoriilor de MF14 și MF18. 
b) la MF20 și MF35 cu sportivii de la elită. 
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c) la categoriile master la categoria de vârstă cea mai apropiată, dar fără afectarea 
categoriilor MF45, MF55, MF65, MF75 și MF85. 
Categoriile care se comasează din cauza numărului prea mic de sportiv înscriși se va 
face de către organizator și va fi adus la cunoștință publică până la data de 31 august 
2021. 
 
Centrul de concurs/Versenyközpont: se va preciza în Buletinul 2. 
 
Validarea se face la centrul de concurs, în data de joi 9 septembrie 2021 în intervalul 
orar 15:00-21:00. Odată cu achitarea taxei de participare în numerar se ridică și numerele 
de concurs, precum și echipametul de concurs tip SIAC. Numerele de concurs și 
echipamentul SIAC pus la dispoziție de organizator se restituie la finalul competiției. 
 
Concursul urban de KO labirint preconizat a se organiza ca și competiție demonstrativă 
de promovare a orientării este o manifestare sportivă ce se organizează în paralel, dar 
independent de etapele propriu-zise ale Campionatului Național. Mai multe detalii în 
Buletinul 2. 
 
Important! Participarea se face pe propria răspundere! 
Fontos! Mindenki saját felelősségére versenyzik! 


