
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ORIENTARE 
 
 
 

REGULAMENTUL 
CAMPIONATULUI NAŢIONAL DE ORIENTARE   PARC-ORAŞ 

 
 
Scopul competiţiei: 

Promovarea orientării în cadrul comunităţilor locale, selecţionarea unor viitori 
sportivi ai cluburilor, acordarea titlului de campion naţional pentru sportivii 
legitimaţi. 

Competiţiile se vor organiza în parcuri-oraş, punându-se un accent deosebit pe 
publicitatea evenimentului şi creşterea numărului de participanţi. 

Organizatorii acestor competiţii vor lua legătura cu Inspectoratele Şcolare, 
conducerea şcolilor şi universităţilor, primăriei, a unităţilor militare şi de jandarmi, sponsori, 
mass-media locală şi centrală, pentru popularizarea competiţiei şi creşterea numărului de 
participanţi la competiţiile de Orientare. 

Se vor respecta Regulamentul concursurilor de Orientare al FRO şi Precizările 
anuale la sistemul competiţional. 

 
Categorii de participare: FM 14 ani, FM 18 ani, FM 21 ani; se vor organiza trasee diferite 
pentru feminin şi masculin; în afara acestor categorii se vor organiza obligatoriu, trasee 
„OPEN TEHNIC” şi „OPEN ÎNCEPĂTORI”. 
  
Scara hărţii:  1:5.000; 1:4.000 
 
Timpul câştigător: pentru toate categoriile de vârstă va fi 12 - 15 minute. 
          
Intervalul de start: este de maximum 1 minut între concurenţii aceleiaşi categorii de vârstă 
şi sex. Intervalul de start poate fi 30 sec. 
 
Sistemul de punctaj: 
 
- la fiecare categorie, punctează primii zece clasaţi indiferent de timpul realizat; 
- Pentru acordarea titlului de campion naţional pe anul 2012, se vor lua în calcul toate cele     
  4 etape, prevăzute în Calendarul Sportiv Naţional, ale fiecărui sportiv; 
- punctele se acordă după următoarea diagramă: 
 

LOC 
OCUPAT 

             NUMĂR  SPORTIVI PARTICIPANŢI / PUNCTE 

 10 9 8 7 6 5 4 3 

I 15 12 10 8 6 5 4 3 

II 12 9 7.5 5.5 4 3 2 1 

III 10 7 5.5 4 2.5 1.5 1 0.5 

4 8 5.5 4 2.5 1.5 1 0.5  

5 6 4.5 3 1.5 1 0.5   

6 5 3.5 2 1 0.5    

7 4 2.5 1 0.5     



 2 

8 3 1.5 0.5      

9 2 1       

10 1        

  
Premierea se va face la Campionatul Naţional  de Veterani (Masters), conform 

Regulamentului Campionatului Naţional de Parc-Oraş. 
 
 Premierea pentru participanţii la categoriile”OPEN” se va face, după fiecare 
competiţie, conform Regulamentului concursurilor de Orientare al FRO. 
 
 Regulamentul a fost aprobat în şedinţa Consiliului Director din 17.12.2011 şi 
intră in vigoare cu data de 01.01.2012.  
 

 
 

 
 


