
 

Condor Club Arad are plăcerea de a vă invita la cea de a XXVII - a ediţie a 

concursului de drumeţie montană Cupa Prieteniei. 
 

Concursul se va derula în perioada 3 - 5 august 2012, în zona Buceș - Vulcan 

- Plai, Munţii Apuseni. 

 

Probe de concurs: 

Traseu regularitate: se desfăşoară pe un traseu turistic parțial marcat, cu o 

lungime de circa 5 - 6 ore, diferenţă de nivel de circa 400 m. Pot participa echipaje 

formate din 3 - 5 persoane. Organizatorii asigură hartă de concurs. Ordinea în start este 

în funcție de sosirea din probele de alpinism și orientare sportivă și este anticipată de 

aceste probe. 

Orientare sportivă: se desfăşoară înaintea startului probei de regularitate, în 

proximitatea bazei pereților Muntelui Vulcan, pe viză, concomitent cu proba de 

alpinism. Participarea este individuală, iar în cazul participării mai multor persoane 

dintr-un echipaj se ia în considerare timpul cel mai bun. Organizatorii nu asigură busole. 

Probe teoretice: referitoare la zona de concurs, floră - faună, meteo, prim ajutor, 

speologie - alpinism. Punctele se cumulează în proba de regularitate. 

Alpinism: în probă manşă și se desfășoară anterior probei de regularitate, 

concomitent cu proba de orientare. Organizatorii asigură echipamentul necesar, cu 

excepţia espadrilelor. In concurs intră doar un participant din echipaj, iar punctajul 

obţinut se cumulează pentru clasamentul general. 

 

Pentru clasamentul general se iau în considerare doar punctele cumulate la 

probele de regularitate, orientare sportivă şi alpinism. 

 

Cultural: sunt obligatorii două cântece, o poezie, o scenetă. Se ţine cont şi de ţinuta 

scenică. Durata programului artistic nu va depăşi 15 - 20 min. 
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Program 

* vineri, 3 august 

- primirea participanţilor 

- şedinţa tehnică, ora 22.00 

 

* sâmbătă, 4 august 

- ora 09,00, plecare spre locul de start, aflat în pasul Buceș - Vulcan (organizatorii 

asigură transportul). Start simultan în proba de alpinism și orientare. Din echipajul 

constituit o persoană participă la proba de alpinism, respectiv o persoană/sau mai multe 

participă la proba de orientarere. Echipajul va pleca în proba de regularitate în 



momentul în care s-a reconstituit (doar după sosirea participanților care au fost în 

probele de alpinism și orientare) 

- ora 21.30, proba culturală 

 

* duminică, 5 august 

- festivitatea de premiere, ora 10.00 

- defluirea participanţilor, ora 11.00 

 

*- orice modificare a programului va fi anunțată participanților în timp util. 

 

Tabăra de corturi este amplasată în amonte de 

localitatea Plai (Blăjeni - Plai), pe valea Crișului 

Alb, la circa 5,5 – 6 km de mers cu mașina de la 

drumul principal Brad – Abrud. 

Accesul la tabăra de corturi se face prin 

localitățile Brad – Mihăileni – Blăjeni – Plai sau 

Abrud – Ciuruleasa – Buceș - Blăjeni – Plai 

(conform schiței anexate). 

 

Echipament colectiv: cort, trusă de prim ajutor, 

fluier, sac pentru reziduuri menajere, primus, 

busolă, bidon pt. apă. 

Echipament individual: bocanci, pelerină, sursă de 

lumină, sac de dormit. 

 

Persoane de contact: 

- Covăsală Constantin (Kukac), tel: 0733.910587 

- Gureanu Dorel (Bura), tel: 0749.082089 

 

ATENȚIE !!! In zona de concurs există vipere, ceea ce presupune o atenție 

deosebită pentru toții participanții 

 

P.S. Deoarece corturile vor fi amplasate în perimetrul unor poieni private 

există o taxă de cort în valoare de 5 RON/cort/noapte 


