Invitație
la Festivalul de Orientare al Bihorului
1.-2.-3. Iulie 2016

Organizator: Clubul Sportiv Orientare Mădăras
Președinte de concurs: Perje Csaba Oskar
Arbitrii de control: Barkász Dániel sr si Székely Zoltán
Trasatori: Barkász Dániel sr, Balaskó László, Székely Zoltán
Cronometraj: SportIdent sistem: Enyedi Andrei
Vineri, 1. Iulie: "Cupa Mădăras" (concurs individual, distanță scurtă)
Sâmbătă, 2. Iulie: "Cupa Varadinum" (concurs individual clasic scurtat)
Duminică, 3. Iulie: „Cupa Prieteniei“ ( concurs ștafeta 2x2)
La toate cele trei concursuri ordinea atingerii posturilor este obligatorie. Timpul cel mai scurt
realizat va fi timpul câștigator.
La concursul de ştafeta, echipa va fi formată din 2 persoane, fiecare membru al echipei alergând
câte 2 schimburi, alternându-se obligatoriu pe trasee diferite. Compunerea echipelor este liberă, dar se
comunică organizatorilor cu 30 minute înaintea startului, după care nu se admit modificări.
Traseul pentru copii va fi fără hartă. Pe traseul lor, marcat cu benzi de culoarea roşu-alb, vor fi
posturi de control cu perforatoare. Timpul parcurgerii nu-l cronometrăm, doar atingerea posturilor de
control contează !
Centrul de concurs: Ștrandul Termal din Sânnicolau de Munte (Jud. Bihor), pe Drumul Județean
Săcueni – Sâniob, (la ca. 10 km de Săcueni). Coordinate GPS: 47.295724°, 22.118137°

Hărțile de concurs: Lacul Olosig 1:4.000/2,5m; Olosig - Săcueni 1:10.000/5m; Sânnicolau de
Munte/Ștrand 1:4.000/2,5 m , realizate şi actualizate în 2015-2016 de Barkász Dániel sr.
Zonele de concurs: păduri de foioase, alergabilitate variată, cu schimbări ușoare de relief.
Inscrieri până la data de 26.06.2016 pe adresa: ajocluj@gmi.ro sau perjecsaba@gmail.com
La inscriere solicităm: numele, clubul, categoria, anul nașterii, nr. SI-Card personal (dacă aveți)

NU percepem taxă de participare!
Programul de concurs:
1. zi (Vineri, 1. Iulie ): "Cupa Mădăras" În zona lacului Olosig. Start liber între orele 17:00–19:00. Acces
la zona de concurs: auto cca 15km. Premiere la ora 21:00 la centrul de concurs.
2. zi (Sâmbăta, 2. Iulie): „Cupa Varadinum“ în pădurea Olosig - Săcueni. Start conform listelor de
plecare, ora “zero”: 10:00. Acces la zona de concurs (identic cu etapa de vineri): auto cca 15km.
Premiere la ora 14:00 la centrul de concurs. Analiza jocului quiz-informatic (desfășurat pe internet) la
orele 16:00 la centrul de concurs.
3. zi (Duminica, 3. Iulie): „Cupa Prieteniei“ Stafeta 2x2 – șprint în zona Ștrandului Termal Sânnicolau
de Munte. Blocstart: traseul A – ora 10.00, traseul B – ora 10.03, traseul C- ora 10.06, traseul
D- ora 10.09. Premiere la ora 13:00 la centrul de concurs.
Categorii de concurs: Cupa Mădăras: A (tehnic), B (avansați), C (mediu), D (incepători);
Cupa Varadinum: WM 12,14,16,18,21,35,45,55,65+,Open începători .
Cupa Prieteniei: A (tehnic), B (avansați), C (mediu), D (incepători);
Premierea: În fiecare zi de concurs, la fiecare categorie, locurile 1–3 vor premiate cu diplome, medalii şi
cadouri, iar la concursul „Cupa Varadinum“ câştigătorii fiecărei categorii vor primi şi cupe.

Participarea la concurs este pe propria răspundere!
Posibilități de cazare si masă: în căsuţe cu 3-4 paturi, în rulote sau în corturi personale cu acces la
curent, apă, şi toaletă. (preţuri & info pe: www.termalstrand.ro)
Pe teritoriul ştrandului puteţi găsi măncare caldă, bufet, bere, răcoritoare, cafea, etc.
Organizatorii invită gratuit pe toți participanții Festivalului de Orientare, la o masă comună cu gulaș la
ceaun, urmat de tombola, degustare de vin în beciurile locale, foc de tabără si disco.

Partenerii competiției:
SW Umwelttechnik Romania
Ștrandul Termal Sânnicolau de Munte

Federația Română de Orientare
Pâinea de Mădăras
Primăria Mădăras
ELESAL
Tehnoprint

https://m.facebook.com/LaculOlosig/

Vă așteptăm cu drag!
Drum de acces recomandat: http://goo.gl/maps/0kmTk

www.orientare-madaras.org
www.termalstrand.ro

