
JWOC O-Tour 2023 
COMPETIȚIE PARALELĂ JWOC 2023

BAIA MARE, 02-09 IULIE 2023

În timpul derulării Campionatului Mondial de Tineret JWOC 2023 se va desfășura
o competiție paralelă care este deschisă tuturor doritorilor. Cursele vor incepe imediat
după ceremoniile de premiere ale JWOC 2023 si este o foarte bună oportunitate de a
concura pe terenurile JWOC 2023.

PROGRAM JWOC O-TOUR

02.07.2023 – Antrenamente model, deschiderea oficială JWOC 2023
03.07.2023 – Sprint
04.07.2023 – Sprint 
05.07.2023 – Lungă Distanță
06.07.2023 –Medie Distanță
07.07.2023 – Zi liberă
08.07.2023 – Medie Distanță



BAIA MARE, 02-09 IULIE 2023

În competiția de sprint traseul concurenților va trece 
printr-un labirint natural. 

JWOC O-Tour – Hărți și terenuri



BAIA MARE, 02-09 IULIE 2023

-3 E/etapă – categoriile: M și F 10, 12, 14, Open
-7 E/etapă – categoriile: M și F 16, Open Technic, Short Open Technic
-10 E/etapă – categoriile: M și F 18-60
-7 E/etapă – categoriile: M și F 65+
Concurenții din România vor avea o reducere de 20% pentru aceste taxe.

Plata taxei de participare se poate face în contul:
Titular: Clubul Sportiv Electro Sistem
IBAN: RO54BACX0000001655115001
BIC SWIFT: BACXROBU
De asemenea plata taxei de participare se poate face și în numerar la sosire.

Taxe de participare

Categorii de participare

Categoriile de concurs sunt: M și F 10,12,14,16,18,20,21,35,40,45,50,55,
60,65,70,75,80+, Open, Open Tehnic, Short Open Tehnic

Înscrieri

Puteți face încrierile online aici:
https://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=12768
Pentru mai multe amanunte puteți folosi adresa de mail: mironpop@gmail.com

Maimulteamănunte legatedeaceastăcompetițievețigăsi înBuletinul2,carevaapărea la
mijlocul luniimai2023.Dacaaveti întrebări legatede JWOCO-Tour2023rugamsaletrimiteti laadresa

mironpop@gmail.com

Festivitate de premiere

După cumularea rezultatelor din cele 5 etape de concurs organizatorii vor premia
primele 3 locuri din fiecare categorie cu diplome, cupe si diferite obiecte, în funcție
de sponsori.

https://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=12768
mailto:mironpop@gmail.com
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VizitaȚI baia mare-maramures!
https://www.visitmaramures.ro/

De ce Baia Mare - Maramureș? Pentru că amintirile şi poveştile cu care s-au 
întors acasă cei ce au vizitat Maramureșul vorbesc de la sine. Peisaje la 
superlativ, ospitalitatea locală, bisericile si porțile de lemn, meșteșugurile 
populare tradiționale, muzee unice sau horinca – spiritul local, toate acestea vor 
crea momente de neuitat pentru vizitatori!
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MULTUMIM ANTICIPAT

https://www.facebook.com/csstiintaelectrosistembaiamare
https://www.facebook.com/jwoc2023
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