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INVITAŢIE

Federația Română de Orientare, D.J.T.S., Maramureș, A.J.O. Maramures şi C.S.
GARAGE RACING - secţia de Orientare, vă invită cu drag să participaţi în număr nelimitat la
Campionatul Național de MTB-Orientare Medie Distanță şi Cupa României 2014 care se va
desfăşura în loc. Posta-Săpâia, jud Maramureș, după următorul program:
Vineri 1 august 2014:
Sambătă 2 august 2014:

ora 19:00-20:00 Validare
ora 12:00-13:00 Validare
ora 14:00 Start Et.I - Medie distanţă C.N.+Cupa Romaniei et.I
Duminică 3 august 2014: ora 10:00 Start Et. II - Cupa Romaniei et. II
ora 14:00 Festivitate de premiere
Clasamentul pentru Cupa României se va face prin cumularea celor doua etape.
Teren: deluros cu pante line, ciclabilitate bună
Harta: cartografiata 2014 în zonă complet nouă
Categorii de participare:
FM14, FM17, FM20, FM21, FM40, FM50. Au drept de participare sportivii legitimaţi,
cu taxele plătite şi cu viza medicală la zi.
La categoriile: Open şi Open tehnic pot participa sportivi nelegitimaţi, indiferent de
vârstă şi sex.
Termen înscrieri: luni, 28 iulie 2014, ORA 20:00 !!! E-mail: sport1spria@yahoo.com
Cei care nu comunică la înscriere nr. SI card, vor primi un nr. de SI card din oficiu (în
limita SI cardurilor disponibile) şi vor plăti o chirie de 3 ron/etapă.
Taxe de participare: FM14 - 10 ron/etapă
FM17, FM20, FM21, FM40, FM50 - 15 ron/etapă
Open şi Open tehnic - 5 ron/etapă
Participarea la concurs se face pe propria răspundere a concurenţilor şi cu respectarea
regulamentului FRO (echipamentul obligatoriu) pentru Orientare MTB. Antrenorii şi coordonatorii

cluburilor sportive sunt răspunzători de starea tehnică a bicicletelor ce se vor verifica înainte de
startul în fiecare etapă prin grija organizatorului local.
Pentru cluburile care au peste 10 sportivi la categoriile FM14, FM17, FM20, FM21,
FM40, FM50 care iau startul, oferim rambursarea taxei de participare în 3 praguri: 10 sportivi, 20
sportivi, 30 sportivi. Oferim lămuriri celor interesati.
Cazarea şi transportul local: intra în sarcina participanţilor! (pentru recomandări, vă puteţi
adresa organizatorilor)
Zona de concurs se declară închisă. (Zona este situată între localităţile Sacalaseni,
Remetea Chiuarului, Finteus, Ariesul de padure, Coltau)
Datele tehnice şi informaţii suplimentare (Liviu Tintar: 0722.346.171) vor fi trimise cu
10 zile înaintea competiţiei prin grija organizatorului local.

Cu deosebită stimă,

Preşedinte,
Gheorghe DINU
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