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Ediţia 11 (WRE) 
24-26 august 2012 
 

Programul competiţiei:                                                                                                                                                                                                                                    
Vineri, 24 august 2012, ora 18    - start  (Sprint) Transylvania Open et.I  

Sâmbătă, 25 august 2012, ora 10:30  - start  (MD-WRE) Transylvania Open et.II 

Duminică, 26 august 2012, ora 10           - start (LD)  Transylvania Open et.III (egalare de timp) 

Duminică,   26 august 2012, ora 13         - premiere Transylvania Open  

 

Validare, la centrul de concurs de la sosire: Vineri,     24 august 2012, ora 15-17,  

Sâmbătă, 25 august 2012, ora 08:30-09:30 

 

Accesul la competiţii / centrul de concurs: Centrul de concurs se află la Sosire. Locul, 

distanţele faţă de centrul Clujului, coordonatele GPS pentru Parcări sunt specificate la Date tehnice. 

Hărţile de acces se găsesc pe www.transilva.ro. Pentru prima etapă, accesul se face dinspre str. 

Mehedinţi nr. 72. 

 

Zona et. I - Cartier de blocuri. Atenţie mărită la următoarele pericole: 

 Circulaţia vehiculelor nu este oprită în zona de concurs. Pe artera 

principală cu circulaţie mai intensă de autovehicule partea carosabilă 

este zonă periculoasă, deci interzisă pentru concurenţi (marcată cu 

semnul convenţional  Nr. 710 din ISSOM 2005). Traversarea ei atrage 

descalificarea vinovatului. Pe celelalte artere, cu circulaţie mai redusă, 

concurenţii trebuie să fie atenţi la traversarea părţii carosabile.  

 Bordurile şi treptele în general sunt reprezentate pe hartă, se cere însă 

atenţie la orice fel de denivelări pentru că din cauza vitezei mărite şi a 

durităţii suprafeţei de alergare căzăturile pot fi mult mai periculoase ca 

în pădure. 

 Gardurile vii deseori sunt dublate de garduri metalice nereprezentate pe hartă. 

 

Zona et. II şi III: Teren deluros, relief frământat, cu păduri de foioase. 

Alergabilitate şi vizibilitate relativ bună.  

 Pădurea fiind în curs de exploatare, urmele unor recente scoateri de 

copaci pot fi omise de pe hartă.  

 Obiectele hidrografice sunt lipsite de apă din cauza secetei 

îndelungate. 

 

Echipare: Pentru etapele II şi III se recomandă echipament pentru 

protejarea corpului.  

   Se recomandă şi protejarea împotriva ţânţarilor şi căpuşelor. 

 

Hărţi: Scara hărţilor: La etapa I este de 1:4.000, iar echidistanţa este de 2 m. La etapa II este de 

1:7.500 cu echidistanţa de 5m, excepţie fiind categoriile MW21E la care scara este de 

1:10.000. La etapa III este de 1:10.000 cu echidistanţa de 5m.  

 

               Hărţile conţin descrierea posturilor şi sunt protejate cu pungi de nylon deschise pe latura 

îngustă. Au formatul A4.  

 

Semne specifice utilizate et. I:  

 

- suport de bătut covoare 

- trecere de pietoni 

- obiect în teren de joacă, de 3-5 m 

- statuie, monument  

 
Semne specifice utilizate et. II şi III:  

 
 x (maro) = vizuină de vulpe;  x (verde) = buturugă/rădăcina copacului răsturnat; 

drum cu margine de maro = drum în debleu; 

 

Sistem de control: Sistemul electronic Sport Ident.  

În etapele II şi III există la fiecare post de control confeti cu codul postului pentru identificarea 

locului în cazul dispariţiei postului. Codul este precedat de cifra 2 pentru etapa II (ex. 2_31), de 

cifra 3 pentru etapa III (ex. 3_31). În cazul în care o staţie nu funcţionează, se compostează în 

mod obligatoriu pe hartă într-o căsuţă prevăzută pentru acest scop.  

 

 Marcaje:  
Există marcaj (albastru-alb de plastic) de la Parcare spre Centrul de concurs, respectiv de la 

Centrul de concurs spre Plecare. Distanţele sunt specificate la Date tehnice. 

Categoriile de 10 ani, au marcaj de-a lungul traseelor din hârtie creponată 

galben/portocaliu/roşu.  

 

Puncte răcoritoare:  

În sosire: în fiecare zi. Pe trasee:  în etapa III se oferă apă potabilă pentru toate categoriile la 

traversarea şoselei. La plecare NU se oferă apă. 

 

Punct de prim ajutor se află la Sosire. 

 

Toalete ecologige sunt instalate la Parcările din etapele II şi III. 

http://www.transilva.ro/


Carantină pentru etapa I: Concurenţii trebuie să părăsească Parcarea, respectiv zona Centrului de 

concurs la ora 17:30 şi se vor aduna în curtea Şcolii Generale nr. 29 (Aleea Peana nr.16) din apropierea 

zonei de Start. Părăsirea zonei de carantină pe durata Startului (18:00 – 19:00) duce la descalificarea 

concurentului. 

Se pot folosi toaletele şcolii. Vă mulţumim pentru păstrarea curăţeniei în curtea şcolii. 

  

Plecarea se face din ţarcuri. Purtarea numărului de start primit la validare este obligatorie.  Listele de 

start şi descrierea suplimentară a posturilor de control vor fi expuse în zona startului. Organizatorii nu 

asigură materiale pentru fixarea descrierii posturilor şi nici transportul la sosire al bagajelor/hainelor. 

 

Concurentul se prezintă când ceasul primului  ţarc afişează timpul său de plecare  din lista de 

start. În primul ţarc arbitrii efectuează verificarea SI-cardului şi a timpului de plecare pentru 

fiecare  concurent. Fiecare concurent în mod obligatoriu efectuează ştergerea informaţiilor de pe 

SI-cardul propriu prin staţia CLEAR şi verifică ştergerea prin staţia CHECK. Timpul de plecare 

va fi dat de staţia START în momentul introducerii SI-cardului. Hărţile vor fi luate de către 

concurenţi după start. Culoarul marcat până la postul K (triunghiul de pe hartă) trebuie parcurs 

obligatoriu.  Concurentul răspunde de alegerea corectă a hărţii corespunzătoare categoriei la care 

concurează.  

 

Egalarea de timp (et. III)  se va face în funcţie de rezultatele cumulate ale etapelor  I şi II. Timpul de 

plecare al unui concurent se calculează prin scăderea MINUTELOR (trunchiat la multiplu de 10) 

a timpului cumulat ale câştigătorului categoriei, din timpul cumulat al concurentului. Astfel, 

timpii de plecare vor fi socotiţi în minute şi secunde. Fiecare concurent se raportează faţă de 

câştigătorul categoriei. Exemplu: Câştigătorul unei categorii are timpul cumulat de 121 min şi 17 

sec, locul doi are 123 min şi 31 sec. Minutul câştigătorului trunchiat la multiplu de 10 este: 120. 

Astfel, primul va pleca în min 1 şi 17 sec (121-120), locul doi va pleca în min 3 şi 31sec (123-

120). 

Observaţie pentru egalare de timp:  

Dacă timpul de plecare astfel calculat depaşeşte 60 min, plecarea se face din minut în minut, 

calculat şi afişat în dimineaţa etapei a III-a de organizatori. 

 

Sosirea: Introducerea SI-cardului în staţia FINISH este obligatorie. Astfel, la etapa III (egalare de 

timp), rezultatul final depinde de ordinea atingerii staţiei FINISH. Nu se părăseşte masa arbitrilor 

până la clarificarea tuturor problemelor ivite.  

Predarea hărţilor în momentul sosirii în etapa II ESTE OBLIGATORIE. Hărţile vor fi 

restituite ulterior.  

 

 Concurenţii care abandonează traseul sunt obligaţi să se prezinte la masa arbitrilor, în caz 

contrar vor fi sanctionaţi pentru provocarea acţiunii de căutare. 

 
 

Demontarea traseelor după orele:  Et I: 20,00 ;    Et II : 14,00 ;  Et III : 13,30 

 

 

Festivitatea de premiere:   
Duminică, 26 august, după etapa a III-a, în apropierea “SOSIRII” la ora 13. 

Se premiează : 

- Primele 6 locuri pentru categoriile M21E şi W21E la etapa de WRE  

- Transylvania Open: primele 3 locuri ale clasamentelor individuale 

prin însumarea timpilor de la cele trei etape.  
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                                                             Friend Computer 
 

       Qvint RTL 

 

 
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 ! 

 

www.transilva.ro    www.orienteering.ro 

http://www.transilva.ro/
http://www.orienteering.ro/

