
 

                                                                            

BULETIN 3 

 

ediția a III-a, 14 – 16 mai 2021 

CS Babarunca, în parteneriat cu CS Transylvania Rogaining și cu Primăria Municipiului Săcele, vă 
invită să participați, între 14 – 16 mai 2021, la Săcele O-Meeting, ediția a III-a.  
 
FORMATUL CONCURSULUI: 3 zile de concurs – 3 etape: probă de Noapte, Medie Distanță și City 

Race/Orientare Urbană.  

PROGRAMUL CONCURSULUI:  

Vineri, 14 mai 2021 

Ora 12.00 - 16.00 validări la Centrul de Concurs – Centrul Multicultural si Educational 45.617506, 
25.697373 
Ora 18.00 – Validare la zona de concurs 
Ora 20:30 – Start Mass - Etapa 1, MD Noapte 
Ora 22.00 – Premiere nocturnă - etapa de noapte – Cupa Mocanilor  
Ora 22.30 demontare poligon 
 
Sâmbătă, 15 mai 2021 
Ora 9.00 – 10.15 Validare la Centrul de Concurs etapa 2  
Ora 11.00 Start Etapa 2 – Medie Distanta 
 
Duminică, 16 mai 2021 
Ora 9.30 – 10.30 Validare la Centrul de Concurs etapa 3  
Ora 10.30 închidere carantină  
Ora 11.00 Start Etapa 3 – City Race/Orientare Urbană  
Ora 14.00 – Festivitatea de Premiere 
 
 



 

LOCURI DE DESFASURARE:  
 
Etapa 1 – noapte Tărlungeni – Dealul Știrei. Centru de Concurs 45.629343, 25.743941  
Harta: Știrei 1:7500/5 format A 4 ridicată 2020 -2021 de Iuliu Dopovecz și Florin Zbarcea, Trasator: 
Florin Zbarcea  
Teren deluros descoperit în proporție de 80%, cu mici suprafețe acoperite de desiș. Zona de concurs 
este lângă localitate și nu este frecventată de animale sălbatice.  
La sosire concurenții vor primi apa, ceai, dulciuri(cu măsură ) și fructe. 
Parcarea auto este la Centrul de Concurs.  
 
Etapa 2 – medie distanta – Dealul Lempes – Harman. Centru de Concurs 45.733237, 25.667192 
Harta: Lempes 1:7500/5  format A 4 , ridicata 2020 de Ionuț Zincă, Trasator: Anca Stupu  
Teren deluros, acoperit cu pădure de foioase cu alergabilitate bună. Start la interval de 3 minute. La 
sosire concurenții vor primi apa si ceai, fructe si dulciuri(tot cu măsură ) . Parcarea auto este lângă 
Centrul de Concurs. 
 
Etapa 3 – City Race/Orientare Urbană – Săcele .Parcarea auto obligatorie pentru toti concurentii 
este la  45.606943, 25.683556 (capătul străzii Morii, în dreptul unor terenuri de tenis și fotbal). De 
la parcare spre zona de carantină și Centrul de Concurs se va urma culoarul marcat 500 m. 
Harta: Valea Morii 1:4000/5, format A3 pentru categoriile peste 16 ani, ridicată 2021 de Iuliu 
Dopovecz. Trasator: Iuliu Dopovecz  
Concurenții vor intra în zona de carantină, care se va închide la ora 10.30. În zona de carantină există 
WC. Start la interval de 1 minut. La sosire concurenții vor primi apa si ceai, fructe si dulciuri (tot cu 
măsură ).  
 
CATEGORII DE PARTICIPARE : 
MF 10,12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60; 65, 70,75, 80, Open, Open tehnic, Family  - pentru 
etapele de Medie Distanță și City Race/Orientare Urbană 
MF 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, Open tehnic - pentru etapa de Noapte (la MF 16 se va 
concura în echipe de 2 sportivi). 
Concurenții de la categoria MF 10 vor avea traseul marcat la Medie Distanță. 
 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! 
 
 
ÎNSCRIERI :  
Termen limită: miercuri, 12 mai 2021, ora 24.00. 
Nu se admit, sub nicio formă, înscrieri dupa scurgerea termenului limită!   
Înscrierile individuale se fac pe site-ul https://csbabarunca.ro/sacele-o-meeting/ folosind Formularul 
de înscriere existent pe site și pe 
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=6130 
Înscrierile vor fi confirmate de organizatori. La înscriere se va completa și numărul SI-CARD-ului. 
Înscrierile pentru Cluburi Sportive se fac la adresa de e-mail: mihai.santa@gmail.com folosind 
următorul format:  
 

Nr. Nume și prenume Anul 
Nașterii 

SI-Card Noapte Medie 
Distanță 

Sprint 
Urban 

1. Popescu Ioan 1988 8140788 M21 M35 M35 

 
 
 

https://csbabarunca.ro/sacele-o-meeting/
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=6130
mailto:mihai.santa@gmail.com


 

 
 
SISTEM DE CRONOMETRARE 
SPORT Ident. Celor care nu au în posesie SI Card, li se va aloca unul de la organizatori contra cost (5 
lei/SICard).  
 
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 sau prin Revolut la validare 
 
PREMIERE 
Etapa a 1-a de Noapte se va premia, imediat după terminarea concursului, cu Cupa Mocanilor 
Etapele a 2 și a 3-a (cu excepția categoriei MF21) cumulat se va premia cu Cupa Săcele O-Meeting 
junior sau master (fiecare categorie in parte, ex Jr.14, Jr.18, Ms 35, Ms 45, etc) 
Etapa 3 –a va fi premiata cu Cupa Transylvania Rogaining 
La seniori (MF21) etapele a-1-a, a 2-a și a 3-a cumulat se va premia cu Trofeul Săcele O-Meeting.  
Premierea pentru etapele 2 și 3 va avea loc duminică, ora 14.00 în zona de Start/Sosire a etapei a 
3-a. 
 
CAZARE 
Recomandăm cazările la pensiuni și hoteluri din zona Săcele disponibile pe site-urile de profil: 
https://www.booking.com/ , https://travelminit.ro/ , https://www.turistinfo.ro/ , etc. 
 
RESPECTUL FAȚĂ DE NATURĂ  
Competițiile de Orientare și Rogaining nu crează nici un impact negativ mediului înconjurător, faunei 
sau florei. Organizatorii se obligă să respecte, atat ei cât și competitorii, normele de conduită în 
spațiile natural, astfel încât să nu se creeze nici un prejudiciu spațiului ambiental.  
 
NORME SANITARE  
Fiecare etapa se va desfășura în conformitate cu normativele sanitare în vigoare la data organizării 
evenimentului.  
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE PE SITE  
csbabarunca.ro și pe pagina de facebook a clubului  
 
ATENTIE ! În funcție de situația sanitară de la momentul desfășurării competiției organizatorii își 
rezervă dreptul de a face în program modificările ce se impun !!!  
 
*din motive cunoscute de toată lumea seara cu specific mocănesc suntem nevoiți să o amânăm 
pentru ediția următoarele a concursului nostru. Ne revanșăm anul viitor  
 
 

 
 
 

Vă așteptăm cu drag la Săcele ! 
TEAM BABARUNCA & TRANSYLVANIA ROGAINING 

https://www.booking.com/accommodation/city/ro/sacele.ro.html?aid=373426;label=sacele-9M89AnAXmht1rj3yVIHDjgS382881933783%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889293013%3Akwd-26318085197%3Alp20895%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YWWSJu-Jvy5f4vSlYiCBZuU;sid=648c735c875f8ae6295907b72524447e
https://travelminit.ro/
https://www.turistinfo.ro/

