Federația Română de Orientare
Primăria Municipiului Săcele
C. S. Babarunca
C. S. Transylvania Rogaining

INVITAȚIE

SĂCELE O MEETING
28 - 30 august 2020
BULETIN 2
În dorința de a vă oferi o competiție de calitate, dar și prilejul de aduce „marea familie a
Orientării” la munte, pe pitoreștile plaiuri ale mocanilor săceleni, C.S. Babarunca și C.S.
Transylvania Rogaining au plăcerea de a vă invita să participați în număr cât mai mare la ediția a
2-a a concursului de Orientare în Alergare și Rogaining Săcele O-Meeting.

PROGRAMUL CONCURSULUI
Vineri 28.08. 2020 Cupa Transylvania Rogaining (sprint urban)
Centrul de concurs – Telescaun Bolnoc 45.603985, 25.661024
Harta: Valul Tatar - format A 4 – scara 1:4000/2,5 m ridicata martie - aprilie 2020
Teren tipic urban cu proprietati private, alei asfaltate și zone de fâneață.
Carantina este la centrul de Concurs. Plecarea va fi cu Prestart. Distanța de la Sosire la
Centrul de Concurs 100 m.
13.00 - 15.30 Validare la Centrul de concurs
16.00 - 17.00 – validare la START etapa 1
17.00 - închidere carantină
17.30 - start Cupa Transylvania Rogaining (sprint urban)
19.30 - festivitate de premiere

Sâmbătă 29.08.2020 Carpath Rogaining Trophy (competitie de rogaining – 4 ore)
Centrul de concurs – Pensiunea Piatra Neteda 45.600543, 25.686129
Harta: Dealurile Săcelene – format A 3 – scara 1:15000/10 m ridicată iunie-august 2020
Teren mixt cu porțiuni tipic montane cu pante abrupte, cu vegetație de conifere și foioase
și întinderi mari de vegetatie densă cu grad mare de dificultate în deplasare, dar și zone
urbane și fănețe
ora 8.00 - 9.00 validare la start Carpath Rogaining Trophy - 4 ore
ora 9.00 - înmânarea hărților de concurs
ora 9.45 - verificarea echipamentului și intrarea în dispozitivul de Start
ora 10.00 - start
ora 14.00 - 14.30 rezolvare contestații
ora 15.00 - festivitatea de premiere

Sâmbătă 29.08.2020 Cupa Mocanilor (orientare de noapte – medie distanță)
Centrul de concurs – Poiana Angelescu 45.610000, 25.704561
Harta: Poiana Angelescu - format A 4 – scara 1:5000/5 m ridicată în 2019
Teren caracteristic unei păduri de pin cu zone de desiș și zone întinse de fâneață !
Start Mass Start
Distanțe: Start – Centru de Concurs 150 m
Sosire – Centru de Concurs 150 m
ora 18.00 - 20.00 validare start Cupa Mocanilor ed. 2 – Orientare de noapte
Participă numai categoriile de la MF 16 în sus + Open tehnic !!
ora 20.30 start (mass start)
ora 22.00 festivitate de premiere
Duminică 30.08.2020 Cupa Babarunca ed. 3 (orientare în alergare – medie distanță)
Centrul de concurs – Poiana Angelescu 45.610000, 25.704561
Harta: Coasta Vie - format A 4 – scara 1:7500/5 m ridicată iulie 2020
Teren mixt cu păduri de foioase și conifere, zone întinse de fâneață și zone urbane !
Suprafețe întinse cu desiș și pante abrupte !
Distanțe: Start – Centru de Concurs 300 m
Sosire – Centru de Concurs 150 m

ora 8.00 - 9.30 validare la start Cupa Babarunca ed. 3
ora 10.00 - start
ora 14.00 - festivitatea de premiere
În cazul în care restricțiile Corona Virus vor fi in vigoare, festivitațile de premiere vor fi anulate,
câștigătorii primind premiile prin conducătorii de lot !

PROBELE DE ORIENTARE
1. HĂRȚI
Ridicate sau reambulate în 2020

2. SISTEMUL DE CRONOMETRARE
Sport Ident – la etapa de sprint se va folosi varianta pentru SIAC

3. CATEGORII DE PARTICIPARE
MF 10,12,14,16,18,20,21,35,40,45,50,55,60,65, 70, 75, 80, 85, Open, Open tehnic, Family.
Concurenții de la categoria MF 10 vor avea traseul marcat la Cupa Babarunca.
În cazul în care vor fi înscriși mai puțin de trei sportivi la o categorie se va face comasarea
categoriei, conform regulamentelor FRO.
Vizele medicale și asigurarea medicală cad în sarcina participanților, participarea făcându-se pe
proprie răspundere!

4. ÎNSCRIERI
Individual: folosind formularul de înscriere https://forms.gle/WTPoqyBCPgrB4ANV7
Pentru Cluburi Sportive pe e-mail: csbabarunca@yahoo.com folosind acest format:
Nr.
Nume și prenume Anul Nașterii SI-Card
1
Santa Mihai
1988
8140788
2
Stefănescu Adela
2010
* Camp gol sau liniuță dacă nu participă
Pentru Rogaining:
NR. Nume Echipa
Categorie Concurent
1
Team Babarunca
XO
Santa Mihai
1
Team Babarunca
XO
Ni Ruxandra
1
Team Babarunca
XO
Crican Cezar
2
...

Sprint
M21
F10

Noapte
OT
-*

Data Nasterii
14-07-1988
30-01-1990
30-01-1990

Duminică
M21
F10

SI - Card
8140788
8140789

Celor care nu au în posesie SI Card, li se va aloca unul de la organizatori. Termenul limită de
înscriere este miercuri 26 august 2018 ora 24.00.
Nu se mai admit, sub nicio formă, inscrieri dupa scurgerea termenului limită!

5. TAXA DE PARTICIPARE
MF 10 gratuit
Family, MF 12, 14, Open 15 lei/etapă
Celelalte categorii 20 lei/etapă
Plata taxei se va face cash la validare

6. PREMIERE
Primii trei clasați vor primii medalii și diplome.
Etapa a 1-a se va premia cu Cupa Transylvania Rogaining.
Etapa a 2-a se va premia cu Cupa Mocanilor.
Etapa a 3-a se va premia cu Cupa Babarunca.
La seniori etapele 1, 2 și 3 cumulat, se va premia cu Trofeul Săcele O Meeting.
Prin tragere la sorți, după fiecare festivitate de premiere, se vor acorda trei premii
în echipament sportiv.

CARPATH ROGAINING TROPHY
1. FORMATUL ȘI REGULILE COMPETIȚIEI:
Carpath Rogaining Trophy este o competiție organizată de C.S. Transylvania Rogaining și C.S.
Babarunca Săcele în conformitate cu regulile și regulamentele Federației Internaționale de
Rogaining.
Carpath Rogaining Trophy este o competiție de lungă distanța, având la bază orientarea, unde
echipe formate din 2, 3, 4 sau 5 persoane, primesc o hartă topografică detaliată cu zona care
trebuie explorată, o busolă, un fluier pentru situații de urgență, și un stick electronic (SI-card), cu
scopul de a găsi cât mai multe checkpointuri, pentru a strânge cât mai multe puncte, într-o
perioadă de timp de 4 ore. Fiecare checkpoint va avea o valoare în puncte, valoare alocată pe baza
unei combinații între distanță și gradul de dificultate.

2. TERENUL DE CONCURS:
Suprafața totala pe care se va desfășura competiția va avea 12 km2 și va cuprinde zona Highiș și
Burtosu, mărginită la nord de orașul Săcele, la sud Valea Morii, la vest Valea Cernatului și la est
Valea Gârcinului.
Diferența de nivel a terenului de concurs este de 388 metri (670 metri în punctul cel mai de jos și
1058 metri în punctul cel mai înalt).
O caracteristica speciala a zonei pe care se desfășoară competiția este prezenta unei stâne cu oi.
Pe hartă va fi semnalizată cu semnul hasurat care reprezintă zonă periculoasă. Trebuie să știți că
stâna de oi este păzită de câini specifici care nu sunt foarte prietenoși. Vă recomandăm să ocoliți
aceasta zonă pentru a nu intra în conflict cu câinii de pază.
Vă rugăm să fiți respectuoși cu proprietățile private!!!
Având în vedere că zona unde se va desfășura evenimentul este bogată în faună, iar acest
eveniment le va putea deruta mediul, organizatorii recomandă participanților să nu fie însoțiți de
animale de companie.
Uciderea, agresarea sau deranjarea animalelor sălbatice pe tot parcursul concursului va atrage
descalificarea și sancțiuni conform legii în vigoare.

3. HARTA
Harta este desenata cu ajutorul Open Orienteering Mapper și OCAD.
Scara hărții va fi de 1:20000 cu echidistanta de 10 metri. Harta va fi tiparită pe hartie sintetică
care este rezistentă la umiditate și rupere, și va avea o dimensiune care va fi comunicata în
buletinul informativ nr. 3.

4. CATEGORII DE PARTICIPARE:
Echipele trebuie să fie formate din minim 2 persoane și maxim 5 persoane, cu vârsta de peste 18
ani. Se acceptă și echipe care au în componența lor membrii cu varsta mai mica de 18 ani, doar
dacă cel puțin un alt membru al echipei are vârsta mai mare de 18 ani. Orice membru cu vârsta
mai mică de 18 ani, trebuie să prezinte un acord scris (de la părintele sau tutorele său legal),
pentru a primi acceptul de a participa la competiție.

Pentru ca o categorie să fie validată, trebuie să aibă cel puțin 4 echipe înscrise la categoria
respectivă. În cazul în care nu se înscriu minim 4 echipe, echipele deja înscrise la categoria
respectivă vor fi distribuite la o categorie imediat inferioară, excepție făcând categoriile
“Tineret”, care vor fi repartizate la o categorie imediat superioară.
MJ – Masculin Tineret – echipe formate din bărbați cu vârsta mai mică de 23 ani
WJ – Feminin Tineret – echipe formate din femei cu vârsta mai mică de 23 ani
XJ – Mixt Tineret – echipe formate din bărbați și femei cu vârsta mai mică de 23 ani
MO - Men’s Open – echipe formate exclusiv din bărbați fără limită de vârstă
WO - Women’s Open - echipe formate exclusiv din femei fără limită de vârstă
XO - Mixed Open - echipe formate din bărbați și femei fără limită de vârstă
MV- Masculin Veterani – echipe formate din bărbați peste 40 ani
WV- Feminin Veterani - echipe formate din femei peste 40 ani
XV - Mixt Veterani - echipe formate din cel puțin un bărbat și o femeie, toți cu vârsta de
peste 40 ani
10. MUV- Masculin Ultra Veterani – echipe formate din bărbați peste 60 ani
11. WUV- Feminin Ultra Veterani - echipe formate din femei peste 60 ani
12. XUV - Mixt Ultra Veterani - echipe formate din cel puțin un bărbat și o femeie, toți cu
vârsta de peste 60 ani
13. Family – cel puțin un membru al echipei trebuie sa aiba mai puțin de 12 ani
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5. TAXE PARTICIPARE ȘI FORMULAR DE ÎNSCRIERE:
Înscrierea la competiție se face pe formularul de înscriere alăturat:
https://forms.gle/WTPoqyBCPgrB4ANV7
Condiții obligatorii pentru înscriere:
- Echipele trebuie sa fie compuse din minim 2 persoane și maxim 5 persoane.
- Pentru concurenții minori, este obligatoriu acordul părinților sau al tutorelui.
- Este obligatorie semnarea unei declarații pe propria răspundere de către toți participanții la
competiție.
Taxa pentru participare la competiție va fi plătită în momentul validării.
În taxa de participare la Carpath Rogaining Trophy sunt incluse următoarele servicii: numărul de
concurs, harta competiției, bratara de unică folosință pentru SIcard, săculeț special pentru sigilare
telefon mobil, sistemul SPORTIdent de timekeeping, organizarea competiției de către instructorii
și sportivii C.S. Transylvania Rogaining și ai CS Babarunca Săcele, premii pentru primele trei
locuri.

Categorii vârstă

Taxă concurs (RON)

Copii sub 12 ani

Gratuit

Copiii între 12 și 18 ani și seniorii de peste
65 ani

20

Adulți

40

6. ECHIPAMENT
Echipament obligatoriu:
●
●
●
●
●
●
●

SIcard- SPORTident
Brățara de unică folosință pentru SIcard (oferită de organizatori)
Busola
Fluier
Trusa prim-ajutor (minim una/ echipă)
Numărul de concurs (oferit de organizatori)
Telefonul mobil cu acumulator complet încărcat pentru situații de urgență (va fi sigilat de
organizatori la biroul de validare)
● Bidon cu apă potabilă
Echipament suplimentar (recomandat)
● Bete trail/ trekking
● Rucsac alergare
● Pelerină ploaie
● Ochelari vant/ soare
● Căciulă, șapcă sau bandană
● Spray protectie solara
● Vaselină dermoprotectivă
Echipament Interzis:
●
●
●
●

GPS
Telefon mobil cu GPS (nesigilat de organizatori)
Altimetru
Pedometru

7. ÎNCHIRIERE ECHIPAMENT:
Închiriere echipament:
Busola – 5 RON
Fluier – 5 RON
SIcard – 5 RON
Deteriorarea sau pierderea echipamentului închiriat:
Participanții sunt obligați să aibă grijă de echipamentul închiriat, și să-l returneze organizatorilor
la linia de Sosire. În cazul în care echipamentul închiriat este deteriorat sau pierdut, participantul
trebuie să achite contravaloarea obiectului după cum urmează:
Busolă – 75 RON
SIcard – 320 RON
Fluier – 10 RON

CAZARE
La hotelurile sau pensiunile din Săcele sau Brașov

DATE SUPLIMENTARE
Vor

fi

publicate

în

următoarele buletine (15 August) ale concursului
https://csbabarunca.ro/sacele-o-meeting/ și pe pagina facebook – Clubul Sportiv Babarunca

INFORMAȚII
tel. 0744 531 908 - Iuliu Dopovecz - Orientare în Alergare
0749 767 888 - Mihai Costea Arieșanu - Rogaining
0741 900 518 - Mihai Santa - Secretariat

pe

