FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ORIENTARE
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ASOCIAŢIA JUDEŢEANA DE ORIENTARE CLUJ
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BULETINUL 2/3
Va uram bun venit la

Cupa CLUJ-WEST Open- Trofeul FLOREŞTI ediţia 17
22-23 septembrie 2018
ORGANIZATOR:
Clubul Sportiv de Orientare Dudu-Floresti ,
Presedinte Concurs
Responsabil „Plecare” :
Responsabil „Suport IT ” :
Secretariat:

Cioban Paul
Aruncutean Lucian
Cioban Paul
Cioban Cristina

PROGRAMUL CONCURSULUI:
Sâmbătă, 22. sept. 2018, ora 13:30
Duminică, 23. sept. 2018, ora 11:00
Duminică, 23. sept. 2018, ora 13:45

- start MedieDistanţă etapa 1
- start Lungă Distanţă etapa 2
- festivitatea de premiere

CENTRU CONCURSULUI:
Va fi in incinta zonei de concurs, conform schitei anexate pe www.csodudu.ro,
Se pleaca pe drumul judetean 107R pina la bifurcatia spre sud pe valea Garboului , coordonate GPS : 46.741780 /
23.535917, apoi pe drumul asfaltat pina la poligonul dezactivat. Dela iesirea sudica a poligonului ( va incepe marcaj )
pe drum de macadam pina la bifurcatia cu coordonate GPS : 46.727206 / 23.529078, de unde tot pe drum de
macadam, se va ajunge la centrul de concurs numai pentru autovehicole.
ATENTIE: conform schitei anexate pe www.csodudu.ro, linga ultima bifurcatie se va face parcarea eventualelor
autobuze. De aici pina la centrul de concurs se poate ajunge pe jos,( ~ 1200m ). Este obligatoriu sa anuntati
venirea cu autobuz.
VALIDARE:
- la Centrul de concurs:

Sâmbătă,

22 sept. 2018,

intre orele

11:00 - 12:45

ZONA DE CONCURS:
Este situata in regiunea submontana a Muntilor Gilau- Muntele Mare, cu o altitudine intre 400-600 m, un teren
deluros cu relief usor framintat, acoperit cu paduri de foioase, cu alergabilitate foarte buna in marea majoritate a
zonei. Se recomanda totusi echipament lung pentru protejarea corpului.
HĂRŢI ,TRASEE :
Harta este reambulata in 2018.
Semnele conventionale noi, sint trecute si pe harta separat !!
Etapa 1 – medie distanta scara 1:7.500 / 5m
Etapa 2 – lunga distanta scara 1:7.500 / 5m
In ambele etape hartile contin descrierea posturilor.
ATENTIE LA SCARA HARTI !!
SISTEMUL DE CONTROL:
Sistemul electronic Sport Ident . La fiecare post de control exista confeti cu codul postului pentru identificarea
locului in cazul disparitiei acestuia.
MARCAJE:
De la Centrul de concurs spre Plecare exista marcaj cu benzi albastru-alb de plastic.
Distantele sint specificate la „ Date tehnice ” anexate pe www.csodudu.ro,
Traseele categoriilor M10;W10 sint marcate pe toata lungimea cu benzi rosu-alb de plastic.
Culoarul dela „ Plecare” pana la postul K ( triunghiul de pe harta ) este marcat cu benzi rosu-alb de plastic.

PLECAREA :
Listele de start si descrierea suplimentara a posturilor de control vor fi expuse si in zona startului.
Concurentul se prezinta la primul tarc cind ceasul arata timpul sau de plecare dat pe listele de start. Timpul
real de plecare este dat de statia START in momentul introducerii SI-cardului. Este obligatorie
introducerea SI-cardului propriu in statia CLEAR si apoi in statia CHECK. Hartile vor fi luate de catre
concurenti dupa start. Concurentul raspunde de alegerea corecta a hartii corespunzatoare categoriei sale.
Organizatorul nu asigura materiale pentru fixarea descrierii posturilor si nici transportul la sosire al
bagajelor/hainelor. Nu se ofera apa la „Plecare”.
SOSIREA :
Introducerea SI-cardului in statia FINISH este obligatorie.
Nu se paraseste masa arbitrilor pina la clarificarea tuturor probleme ce se pot ivi.
Hartile concurentilor la sosirea din concurs nu se ridica la nici o etapa !!.
Se ofera apa la “Sosire” in fiecare zi.
PUNCTUL DE PRIM AJUTOR se afla la „Sosire”.
TOALETELE ECOLOGICE sint instalate la ‚Parcare” .
DEMONTAREA TRASEELOR : dupa orele 17,30 la ET.1 si dupa orele 15,00 ET. 2
FESTIVITATEA DE PREMIERE:
- la Centrul de concurs:

Duminică,

23 sept. 2018,

ora

13:45

-Rezultatul final se obtine prin cumularea timpilor de la etapele 1 si 2.
Primele trei locuri, la fiecare categorie , vor fi premiate.

Participarea la concurs se face pe proprie răspundere! Asigurarea medicală cade în
sarcina participanţilor!
Prin validare, se acceptă de către concurenţi toate regulile şi răspunderile specificate în
acest Buletin !

