INVITAȚIE
Palatul Național al Copiilor, Federația Română de Orientare, Direcția Județeană pentru Sport
și Tineret Neamț și Clubul Copiilor Roman, cu sprijinul C.S. Altius și Clubul Atletic Roman, vă invită
la festivalul de Orientare:

Program competiții:
Joi, 31.05.2018
ora 21:00 start în proba de parc-oraș-noapte, Cupa Clubului Copiilor Roman
Vineri, 01.06.2018
orele 10:00-12:00 validarea concurenților la centrul de concurs;
ora 14:00 start etapa I - medie distanță - Campionatul National Școlar și Trofeul Moldovei ed. a
XV-a – Castelul Miclăușeni;
Sâmbătă 02.06.2018
orele 09:00-10:00 validarea concurentilor în zona de finish;
ora 10:30 start - lungă distanță - Marele Premiu al Palatului Național al Copiilor și Cupa „Altius”Sagna;
ora 19:30 premiere la Clubul Atletic Roman pentru Marele Premiu al Palatului Național al Copiilor
și Cupa „Altius”;
Duminică, 03.06.2018
ora 10:30 start în cursa de parc-oraș etapa II - Campionatul National Școlar, Trofeul Moldovei ed. a
XV-a și C.N. Parc-Oraș etapa a VII-a, ștrandul municipal Roman
ora 12:30 festivitatea de premiere – cumulat I și II -Campionatul National Școlar.
Condiții și categorii de participare:
Campionatul National Școlar și Marele Premiu: MF10, 12, 14, 16, 18 legitimați și nelegitimați,
conform regulamentului Palatului Național al Copiilor.
Cupa Altius, Trofeul Moldovei: MF 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, >65, OPEN , OPENT
CN Parc-Oras: MF14, 18, 21.
In cazul in care nu se întruneste numărul minim de 3 participanți la o categorie, se vor efectua comasări
către categoriile superioare.
La etape de Campionat naţional AU DREPT DE PARTICIPARE SPORTIVII CU VIZA MEDICALĂ
LA ZI.

Pentru CN Parc-Oras, delegaţii cluburilor vor prezenta la validare legitimaţia de sportiv cu viza anuală
a FRO pe anul 2018 precum şi cu viza medicală.
Sportivii care nu îndeplinesc condițiile de participare vor putea concura doar la categoriile OPEN,
semnand o „Declarație pe proprie raspundere”, care se va completa la validare.
Centru de Concurs:
Centrul de concurs va fi la Clubul Copiilor Roman, str. Sucedava nr. 145, GPS 46.924781, 26.921632.
Premierea pentru lunga distanță se va face sâmbătă la Clubului Atletic Roman, pe Bulevardul Roman
Mușat, coordonate GPS 46°56'01.7"N 26°55'43.9"E sau 46.933805, 26.928864.
Zone de concurs si date generale:
Etapa de medie distanță (MD) 1 iunie
Proba de medie distanță va avea loc în sat Miclăușeni, comuna Butea, jud. Iași, la cca 22km de
municipiul Roman, pe hartă nouă ridicată în 2017. Se recomandă utilizarea de echipament adecvat de
orientare. Coordonate GPS parcare: 47.096733, 26.924181. Accesul se va semnaliza și cu lampioane.

Etapa de lungă distanță (LD) 2 iunie
Proba de lungă distanță va avea loc în comuna Sagna, sat Sagna, jud. Neamț, la cca 10km est de
municipiul Roman, pe hartă ridicată în 2004, reambulată 2017-2018. Se recomandă utilizarea de echipament
adecvat de orientare, pentru zone semi alergabile. Coordonate GPS parcare: 46.965006, 27.045850. Accesul
se va semnaliza și cu lampioane.

Etapele de parc-oraș 31 mai și 3 iunie
Probele de oraș vor avea loc în interiorul municipiului Roman, în zone urbane, fără diferențe de nivel
importante. Coordonate GPS parcări: 46.933520, 26.926431 joi și 46.915138, 26.932855 duminică.
Aproximativ 70% din lungimi se vor desfășura pe suprafețe tari.
Se va asigura asistență la traversare prin locuri aglomerate din interiorul traseelor. Organizatorii
recomandă utilizarea zonelor cu agenti sau trecerile de pietoni. Pe aleile dintre blocuri sau străzi secundare,
organizatorii nu pot garanta ameliorarea traficului. Recomandăm atenție la acest aspect, chiar dacă, la orele
probelor, zonele nu vor fi cu circulație aglomerată. Perimetrul de sosire este interzis a se părăsi în primele
45 minute de la minutul zero.
Toate zonele de concurs au fost declarate inchise până la aceste competitii.
Taxe de participare pentru etapele 1-3 iunie, termen 28 mai ora 23:59.:
a) FM 14 ani: 10 lei/etapă
b) FM 16 – 45 ani, OPEN, OPENT: 20 lei/etapă
c) FM peste 50 ani: 15 lei/etapă.
Sportivii care participă la competițiile Palatului Național al Copiilor sunt scutiți de taxele de
participare. Înscrierile se fac pe mail la adresa altiusroman@yahoo.com.
Înscrierile după termen atrag plata unei taxe mai mari cu 50%, în limita locurilor vacante disponibile.
Modificările inscrierilor in afara termenului atrage un cost de 5 lei/modificare. Nevalidarea concurenților nu
va scuti plata taxei de participare pentru aceștia, hărțile concurenților nevalidați se vor pune la dispoziție
înainte de festivitatea de premiere.
Organizatori:
Secretariat: Neagu George
Cartatori: Patras Ionut – Parc-Oras, Patras Florin – zonele de pădure
Trasatori:– Patras Florin Parc-Oras, Patras Ionut – zonele de pădure
Sistemul de cronometrare: se va folosi sistemul electronic de control şi cronometraj SportIdent.
Sportivii care nu posedă SI card pot închiria de la organizatori, achitând o taxă suplimentară de 3
lei/sportiv/etapă;
Premii:
Materiale sportive, medalii si diplome pentru toate probele. Etapa de sprint noapte și lungă distanță se
vor premia separat, etapa de medie-distanță și sprintul se vor premia cumulat. Etapa de sprint va conta în
clasamentul cumulat pe turneul de Parc-Oraș 2018.
Contact:
Patraș Florin 0766244805, Patraș Ionuț 0767639259 și mail altiusroman@yahoo.com.

Vă așteptăm la Roman de Ziua Copilului!

