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               In perioada 17-18 sept. 2011, intre localitatile Savadisla si Valisoara, judetul Cluj, 

s-a desfasurat prima editie a noului sistem  privind Campionatul National – Orientare 

Veterani-. In continuare acest Campionat o sa-l  numim prescurtat  CNOV. 

 

               Clubul Sportiv de Orientare „Dudu-Floresti”, s-a oferit si apoi s-a angajat 

ferm sa organizeze acest CNOV in conditiile trasate de FRO  prin Hotarirea Consiliului 

Director din 28.05.2011, adica fara nici o implicare financiara din partea FRO in 

pregatirea si desfasurarea concursului (ulterior s-a decis un sprijin prin asigurarea de 

diplome si medalii la premiere). 

 

               CNOV-ul s-a desfasurat  intr-o ZONA total NOUA, unde nu a mai fost 

organizat vreodata un concurs de Orientare, cu un relief adecvat pentru veterani  si cu o 

HARTA  NOUA  ridicata in 2011, scara 1 : 10000.  In desfasurarea celor doua etape ale 

CNOV, nu a existat nici un eveniment perturbator, care ar fi putut fi creat de organizatori 

sau de concurenti, civilizatia si fair play au fost la mare inaltime.  

 

               Au participat  in total  94 concurenti veterani, din care 73  barbati si 21 femei. 

Au fost stabilite in acest domeniu doua  recorduri adevarate, la totalul de  concurenti :94 

si la categoria de M40 un numar de 19 concurenti. Tot ca ceva  inedit (record)  poate fi 

amintita harta dela CNOV ca  prima harta in Romania care contine o autostrada . 

  

            Consideram ca s-au asigurat conditiile necesare concurentilor pentru o 

obiectivitate reala (harta buna, tiparita in conditii grafice corecte, introduse in pungi de 

nylon, trasee fara exagerari intr-un fel sau altul, posturi amplasate corect, plecari  conform  

programarii,  existenta tuturor lucrurilor trecute in  invitatie, sistemul IT a functionat bine, 

etc. ). A fost asigurata salvarea de tip B. 

 

            Premierea a decurs conform programului, organizatorul asigurind  in plus fata de 

diplomele si medaliile oferite de FRO, un tricou de campion cu o termo imprimare a 

unei sigle proprii acestei editii. 

 

            Un minus poate fi considerat neasigurarea de WC-uri ecologice. 

            

      In concluzie, organizatorii considera ca CNOV a fost un concurs reusit si obiectiv. 
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