
              

 

   

 

“70 ANI DE ORIENTARE ÎN ROMÂNIA” 

CĂSOAIA – ARAD, 6–8 octombrie 2017 

 

BULETIN 1. 

INVITAȚIE LA CONCURSURILE DE ORIENTARE: 
- CAMPIONATUL  NAȚIONAL  DE  NOAPTE 

- Cupa Zărandului ed.71 – memorial DÁVIDHÁZY KÁLMÁN 

- CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ȘTAFETĂ MIXTĂ 
  

CENTRE DE CONCURS  
- et 1&2 :  TABĂRA CĂSOAIA, situată la 55 km de Arad . 

- et 3 – ARAD, Sediul Universității Aurel Vlaicu, Bd. Revoluției nr.77. 
                                

 



 

PROGRAMUL DE CONCURS: 

 
Vineri  06.10.2017 - 17.00 – 19.30 validare la Centrul de concurs - Căsoaia 

                       - 20.30 Start  CAMPIONATUL  NAȚIONAL  DE  NOAPTE.     

Sâmbătă  07.10.2017 - 10.00 – 12.30 validare la Centrul de concurs - Căsoaia 

                       - 13.00 Start Cupa Zărandului ed. 71 / Campionatul Regional Sud – 

                                            Estic  al  Ungariei - CLASIC scurtat.  

                        - 18.00 Festivitate de premiere și aniversarea 
                                                      “70 ANI DE ORIENTARE ÎN ROMÂNIA”. 

Duminică  08.10.2017 - 09.00 – 10.30 validare la Centrul de concurs Arad. 

                        - ora  11.00 Start CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ȘTAFETĂ 

                      MIXTĂ (sprint urban 2x2) / Trofeul Universității Aurel Vlaicu Arad.  

                        - ora  14.00 festivitatea de premiere in Sosire. 

 

HĂRȚI, ZONE DE CONCURS: 
CĂSOAIA: Hărţi reambulate în 2017, în 

zone neutilizate pentru concursuri 

oficiale din anul 2007 (desenate conform 

specificațiilor ISOM 2017). 

Scara - 1:10.000/5m, (respectiv 

1:4.000/5m la concursul de noapte în 

categoriile de copii și open, ce se 

organizează paralel cu Campionatul de 

Noapte, într-o zonă semiurbană, parțial 

iluminată). 

Terenul de concurs este 

caracterizat prin relief deluros, cu văi 

adânci, frământate și creste line, 

acoperite cu păduri de foioase ușor alergabile, alternată cu pâlcuri de desișuri, altitudinea 

între 200 și 400m. 

Zona evidenţiată pe schiţa de acces (mai sus), este închisă oricărei activităţi de 

orientare, începând din data publicării Buletinului 1. 

 

 

 

 

ARAD: Hartă actualizată în 2017 – 

1:4.000. Zonă urbană, pietonală 

ultracentrală, de pe Malul Mureșului 

(trafic auto nesemnificativ) cu multe 

obstacole și  teritorii împrejmuite. 

 



 

CATEGORII: 

 

 
CĂSOAIA 

 
ARAD 

 
6.10.2017 7.10.2017 

 
8.10.2017 

Concursul: Campionat 
Național 

de Noapte 

Concurs 
de 

noapte 

Cupa 
Zărandului 

 

Campionat 
Național de 

ștafetă mixtă 
Trofeul UAV 

Categoria: 
 W10  -   -  x 
 

  W 10 (individual) 

W12  -   -  x 
 

  M 10 (individual) 

W14  -  ech 2 x 
 

WM14 (2X2)   

W16 ech 2  -  x 
 

WM18 (2X2)   

W18 x  -  x 
 

WM21 (2X2)   

W20 x  -  x 
 

  WM OP (2X2)* 

W21E x  -  x 
 

  OP 120 (2x2)** 

W21B short - - x    

W35 x  -  x 
 

  OPI (individual) 

W40  -   -  x 
 

  OPT (individual) 

W45 x  -  x 
   W50  -   -  x 
 

* open ștafetă mixtă  

W55 x  -  x 
 

** open ștafetă 2x2 pentru 
veterani (nu neapărat mixtă) 
având suma categoriilor de vârstă 
peste 120 ani, de ex: 55+65, 
50+70, 60+60 etc. 

W60  -   -  x 
 W65 x  -  x 
 W70 x  -  x 
 M10  -   -  x 
 M12  -   -  x 
   M14  -  ech 2 x 
   M16 ech 2  -  x 
   M18 x  -  x 
   M20 x  -  x 
   M21E x  -  x 
   M21B short - - x    

M35 x  -  x 
   M40  -   -  x 
   M45 x  -  x 
   M50  -   -  x 
   M55 x  -  x 
   M60  -   -  x 
   M65 x  -  x 
   M70 x  -  x 
   M75 x  -  x 
   M80 x  -  x 
   OPI  -  x x 
   OPT  -  x x 
    

ÎNSCRIERI: 



 
 - Online,  E-mail: ajocluj@gmi.ro 

 - Termenul limită de înscriere: 27 septembrie 2017, după care se primesc înscrieri şi 

modificări numai în limita locurilor vacante şi cu taxă suplimentară de 5 RON 

   TAXE DE PARTICIPARE: 

1. Campionatul de Noapte: WM 14, OPI, OPT – 10 RON / pers. 

                               WM 16-45 – 20 RON / pers. 

                               WM  55-80 – 15 RON / pers. 

2. Cupa Zărandului: 15 RON / pers.  toate categoriile. 

3. Campionat Național ștafetă mixtă:  

                      WM 14 – 10 RON / pers., WM 18, WM 21 – 20 RON / pers 

                      Trofeul Universității Aurel Vlaicu Arad: W10, M10, WM OP, OP 120, OPI,  

                                                                                   OPT – 10 RON/pers. 

- Inchiriere SI card – 5 RON indiferent de numărul de etape. 

-  Participarea în categoriile etapelor de Campionat Național este permisă doar 

sportivilor din cluburile afiliate la Federația Română de Orientare, cu viza anuală achitată 

și viza medicală la zi. 

- Asistența medicală va fi asigurată de organizatori. 

- PARTICIPAREA SE FACE PE PROPRIE RĂSPUNDERE! 
 

TRANSPORT: 

 
Transportul întră în sarcina participanţilor. 

Centrul de concurs pentru etapa 1&2 – zona turistică Căsoaia, altitudinea 220m 

(46°13’00.00”E / 21°45’07’00.00”), situată la 55 km de Arad în mijlocul Munților Zărandului 

- este accesibilă cu mijloace auto pe DJ792C dinspre Arăneag (via Târnova DJ792D sau 

Agrișu Mare DJ709A) pe drumuri asfaltate. Doritorii de drumeție pot ajunge la Căsoaia pe 

marcaje turistice: de la Șiria punct albastru (4 ore) sau pe Valea Șoimoșului, triunghi 

galben (4ore). 

Pentru etapa 3. desfășurată în centrul orașului Arad, zona de parcare va fi 

specificată în buletinul următor. 
 

POSIBILITĂȚI DE CAZARE: 

 
- Tabăra de Copii și Tineret Căsoaia – 114 locuri în căsuțe și bungalow-uri sezoniere. 

Rezervare: Moldovan Radu tel. 0740 086433, Informații: www.ccja.ro 

- Complex Turistic Căsoaia – 50 locuri în camere încălzite și 40 locuri în căsuțe, 

bungalow-uri sezoniere, servire masă. Informații: www.casoaia.ro 

- Popasul Turistic Hanul Arinilor – 35 locuri în camere încălzite, servire masă. 

http://www.facebook.com/PopasCasoaia, tel. 0757 640496, gh.calb@yahoo.com 

- Hoteluri, Pensiuni din județul Arad. Informații: www.cazarearad.ro, www.booking.com, 

www.pensiuniarad.ro,  

- Internate școlare în Municipiul Arad. Se va specifica în buletinul următor. 
 

http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=763
mailto:ajocluj@gmi.ro
http://www.ccja.ro/
http://www.casoaia.ro/
http://www.facebook.com/PopasCasoaia
mailto:gh.calb@yahoo.com
http://www.cazarearad.ro/
http://www.booking.com/
http://www.pensiuniarad.ro/


INFORMAȚII: 

 
Informaţii suplimentare puteţi solicita la adresa danielbarkasz@yahoo.com sau tel. 

0742 256615, noutăţi, ştiri, eventualele modificări, actualizări vor fi postate pe adresele: 

www.fro.ro , www.orienteering.ro, www.condorclub.ro. sau pe facebook:  

71st Zarand Cup – Romanian Orienteering Championships . 
 

 

                           Organizatori: 
 

                          
 

                                       Parteneri: 
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