Cupa Babarunca – Orientare Schi editia a 5-a
Buletin 1
Desi situatia actuala este destul de dificila, lipsa zapezii si persistenta
epidemiei COVID dandu-ne incontinuare batai de cap, am decis sa respectam
traditia si sa organizam si anul acesta competitia noastra de Orientare schi.
Data 17.01.2021
Loc de desfășurare Sacele – Coasta Vie
Centru de concurs. coordonate 45.607229, 25.683130

La Centrul de concurs nu exista vestiare, WC sau spatii protejate pentru echipare.
Concurentii vor primii ceaiuri calde, apa si dulciuri !

Program
duminica 17 ianuarie 2021
Ora 11.00 – 12.00 validare la Centrul de Concurs
Ora 12.30 start etapa medie distanță
Ora 15.00 Festivitate de Premiere
Categorii MF 14, MF 17 MF 21, MF 45, MF 55, M 65 +, Open. La categoria Open
(nelegitimati) se poate concura cu orice tip de schiuri, recomandam totusi
schiurile de fond sau tura cu legaturi care permit ridicarea calcaiului !
Harta. Coasta Vie - 1:5000/5 m ridicată în 2020
Urme: toate urmele trasate pe teren vor fi urme pentru stilul classic !
Înscrieri până vineri 15.01.2020 ora 24.00 pe email mihai.santa@gmail.com,
sau whatsapp 0741900518.. Se pot face inscrieri si la fața locului dar numai la
Cat. OPEN sau pe locurile vacante disponibile !

Taxa de participare. gratis – MF 14, 15 lei/etapa celelalte categorii. (Categoria
Open este dedicate adultilor nelegitimati.)
Teren cu specific montan.

Clasamente si premii Se vor premia primele trei locuri la fiecare categorie, cu
diplome si cupe. Categoriile cu mai putin de trei concurenti vor fi comasate
conform regulamentului FRO. Dupa premiere se va organiza o tombola cu trei
premii speciale (echipament sportiv) la care vor participa toți cei prezenți
(concurenți, arbitrii, spectatori). In cazul in care unul dintre castigatori nu este
prezent pentru a-si ridica premiul acesta se va reporta.
INFO tel. 0744531908 Gyuszi Dopovecz, 0741900518 Misha Santa
*in functie de conditiile meteo organizatorii isi rezerva dreptul de a opera
modificari in program. Participarea se face pe proprie raspundere !

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG !

