
Comentarii ale participantilor la 

Cupa ROMANIEI si Cupa GAUDEAMUS, 

Comarnic, 26 – 28 mai 2018 
 

 Emil Olteanu, Sanatatea Ploiesti  

- „Unul din cele mai bune concursuri pe care le-am vazut in ultimii ani in Romania, 

depasind chiar concursuri din strainatate.” 

- „Organizarea centrului de Concurs, 10+, cea mai buna vazuta de mine in 

Romania.” 

- „Zona de concurs deosebit de dificila, uneori si pentru concurentii de elita si 

pentru categoriile peste 40 de ani e greu de suportat fizic”; 

 

 Florin Patras, Atletic Roman 

- „Toata partea tehnica, la superlativ”; 

- „Zona a fost foarte dificila, de campionat mondial. Traseele au fost pentru 

primii trei. Ca sa dezvoltam Orientarea trebuie sa ne uitam la toti”; 

 

 Divin Gheorghe, Ady Liceum Oradea 

- „Eu laud zona de concurs ca fiind foarte dificila si in acelasi timp tehnica.  

- „Laud si trasarea. A necesitat atentie pana la sfarsit. Rar trebuie sa cauti si la 

postul 100”; 

- „Stiam ca va fi greu dar pentru asta am venit. Mie mi-a placut”; 

 

 Fey Sandor, TranSilva Cluj  

- „Trasarea a fost facuta sa nu te plictisesti. Nu a fost deloc banal”;  

- „Cu harta, mai este de corectat. Grafica hartii s-a facut cam repede; nu e citet 

peste tot”; 

 

 Vladimir Cabis, Sanatateta Ploiesti  

- „Intrun cuvant: extraordinar”; 

- „Mi-a placut in primul rand atitudinea”   

 

 Roman Alexandra, Stiinta Electro Sistem Baia Mare; 

- „Mi-a placut atmosfera, a fost faina.” 

 

 Grecu Horatiu, Mentor Silva  

- „Trasarea ok. Orice greseala te coasta de la 1 minut in sus.”  

- „Felicitari orgnizatorilor!” 

 



 Grecu Mihnea, Mentor Silva 

 - „Zona dificila dar mie mi-a placut.”  

- „Foarte tehnic, pe gustul meu.” 

- „Tineti-o tot asa!”; 

  

 Ionut Patras, CSU Brasov 

- „Totul bine”; 

 

 Anatolii Fomiciov, Sanatatea Ploiesti; 

- „Mi-a placut totul, in special zona cu pietre”; 

 

 Dopovecz Iuliu, CS Babarunca  

- „Zona de concurs dura, pentru unii o zona splendida, pentru altii o zona foarte 

dura. Te obliga sa stai tot timpul pe harta. Nu te poti relaxa deloc.” 

- „In prima zi, am avut probleme de vizualizare a reperelor.” 

- „Imi place foarte mult ca organizatorii s-au ocupat de detalii. Popularizarea 

evenimentului (vizuala si radio) a pus accent pe partea sportiva; un eveniment 

sportiv.” 

- „Pe locul I asi pune organizarea; si este o zona dificila; deci este o echipa buna 

care poate face competitii puternice.” 

 

 Neda Agnes, TranSilva Cluj  

- „Teren greu”;  

- „Traseu ok”; 

 

 Catalin Vadean, Stiinta Electro Sistem Baia Mare; 

- „Padurea tehnica, traseu frumos (referire la etapa 1); 

- „Traseu greu tehnic si fizic (referire la etapa 3).”  

 

 Ionut Crisan, Stiinta Electro Sistem Baia Mare; 

- „A fost fain. Greu tehnic. Prima zi a fost super”; 

 

 Urdea Gheorghe, Chimia Victoria 

-  „Am vazut si unele locuri in care harta ar trebui imbunatatita”; 

 

 

 


