Pre - Start Information
CARPATH ROGAINING TROPHY
editia a doua
30 Iunie- 1 Iulie 2018

Prezentul document vine in completarea si inlocuieste Buletinul Informativ
nr.2. Toate informatiile suplimentare adaugate vor fi notate cu culoarea
rosie.
1. Formatul si Regulile Evenimentului:
Carpath Rogaining Trophy este o competitie organizata de Clubul Sportiv Transylvania
Rogaining, in conformitate cu regulile si regulamentele Federatiei Internationale de
Rogaining.
Carpath Rogaining Trophy este o competitie de lunga distanta, având la bază orientarea,
unde echipe formate din 2, 3, 4 sau 5 persoane, primesc o harta topografica detaliata cu
zona care trebuie explorata, o busola, un fluier pentru situatii de urgenta, si un stick
electronic (SI-card), cu scopul de a gasi cat mai multe checkpoint-uri, pentru a strange cat
mai multe puncte, intr-o perioada de timp de 24 ore. Fiecare checkpoint va avea o valoare in
puncte, valoare alocata pe baza unei combinatii dintre distanta si gradul de dificultate.
Centrul de Concurs si Cazarea:
Centrul de concurs va fi la Ferma Trei Stejari, parte a complexului turistic Binder Bubi din
orasul Medias- regiunea Transilvania. www.binderbubimedis.ro
Locatia exacta a centrului de concurs este: 46°09'25.3"N 24°22'51.5"E
Aeroporturile cele mai apropiate de Medias sunt: Sibiu (56 km), Targu Mures (61 km), Cluj
Napoca (122 km).
Centrul de cazare al competitiei va fi la Hotel Binder Bubi (Medias) cat si in Ferma Trei Stejari
in campingul pe care o sa-l amenajam special pentru competitie. Detalii privind cazarea le
puteti gasi la sectiunea cazare/accommodation de pe siteul: www.rogaining.ro
Terenul de concurs:
Suprafata totala pe care se va desfasura competitia va avea 160 km2 si va cuprinde
localitatile: Biertan, Richiș, Buzd, Moșna, Nemșa, Ațel si Dupuș.
Caracteristicile terenului de concurs sunt foarte variate: de la culturi de cereale si podgorii cu
vita de vie in partea inferioara al văilor, pomi fructiferi in zonele limitrofe ale localitatilor cat

si pe anumite dealuri, alternand cu zone de pasune si poieni fara vegetatie, paduri de
salcam, stejar si fag cat si mici zone cu pin si molid.
Diferenta de nivel a terenului de concurs este de 320 metri (296 metri in punctul cel mai de
jos si 616 metri in punctul cel mai inalt).
Pentru cartografierea hartii in zona de padure am folosit culoarea alba pentru zonele de
padure usor penetrabila, verde deschis pentru zonele de padure cu penetrabilitate greoaie,
si cu verde inchis pentru zonele de padure fara penetrabilitate.
Pentru zonele cu teren semi-deschis, unde diferențele dintre semi-deschis și pădure sunt
uneori greu de vizualizat, am folosit albul, iar pe poienile cu vegetatie mica usor penetrabila
am folosit “raster-ul” .
Tot in zona de concurs, există o rețea vastă de sosele asfaltate sau pietruite, drumuri de
caruta sau forestiere, cat si poteci de diverse marimi (in unele zone veti gasi poteci "de oi
sau mistreți", greu de vizualizat).
Pe harta de concurs vor fi cartografiate doar soselele, drumurile si potecile principale care
vor ajuta concurenti sa se deplaseze si sa se orienteze.
O caracteristica speciala a zonei pe care se desfasoara competitia este prezenta stanelor cu
oi. Pe harta vor fi semnalizate cu semnul hasurat care reprezinta zona periculoasa. Trebuie
sa stiti ca fiecare stana de oi este pazita de caini specifici care nu sunt foarte prietenosi. Va
recomandam sa ocoliti aceste zone pentru a nu intra in conflict cu caini de paza.
Va rugam sa fiti respectuosi cu proprietatile private!!!
Animale
In padurile din zona de concurs puteti sa va intalniti cu mamifere precum caprioara,
mistretul, vulpea, iepurele, viezurele cat si cu pasari cum ar fi ciocanitoarea, cucul, fazanul,
prepelita, soimul, bufnita, gainusa de alun.
Având în vedere că zona unde se va desfășura evenimentul este bogată în faună, iar acest
eveniment le va putea deruta mediul, organizatorii recomanda participantilor sa nu fie
insotiti de animale de companie atat in zona centrului de concurs cat si pe timpul
competitiei.
Uciderea, agresarea sau deranjarea animalelor sălbatice pe tot parcursul concursului va
atrage descalificarea și sancțiuni conform legii in vigoare.
Harta:
Harta este desenata cu ajutorul Open Orienteering Mapper si OKAD plecand de la o baza de
date generala oferita de partenerii nostri de la firma Zenithmaps din Brasov.
Scara hartii va fi de 1:25000 cu echidistanta de 10 metri. Harta va fi tiparita pe hartie
sintetica Pretex care este rezistenta la umiditate si rupere, si va avea o dimensiune de 70cm/
50cm. Se recomanda folosirea markerului permanent pentru desenarea si planificarea
traseului pe harta.
Descrierea posturilor vor fi in limba romana si limba engleza.

Traseul:
Numarul total de checkpoint-uri va fi de 70. Codul checkpoint-urilor va fi format din 3 cifre.
Prima cifra va indica valoarea checkpoint-ului, si o sa varieze de la 2 puncte la 9 puncte.
Valoarea totala a punctelor va fi comunicata la sedinta tehnica, cu o zi inainte de start.
Trasarea checkpoint-urilor pe teren vor oferi optiuni multiple de planificare si navigare.
Organizatorii atentioneaza echipele cat si fiecare individ in parte sa ia in serios capacitatile
lor fizice, dat fiind faptul ca terenul deluros, in combinatie cu conditiile meteorologice
potentiale, pot provoca conditii dificile de deplasare pe timpul competitiei.
Pe traseu vor exista statii de alimentare cu apa potabila care vor fi disponibile in recipiente
de 5 litri. Statiile de alimentare cu apa vor fi indicate pe harta competitiei.
Posturile de Control si Sistemul de Inregistrare (Timekeeping System):
Sistemul de inregistrare si timekeeping va fi de la SPORTident.
Fiecare concurent poate sa-si aduca propriul Sicard, numai daca modelul respectiv poate
inregistra mai mult de 80 posturi de control (SI-10, SI-11, SIAC, Com Card Pro).
Va rog sa verificati SIcardul aici: https://www.sportident.com/products.html#cards
Daca nu aveti un SIcard din lista de mai sus puteti sa-l inchiriati contra unui cost suplimentar
de 4 euro.
Fiecare post de control evidențiat pe hartă, este vizualizat in teren print-un „lampion” de
forma unei prisme triunghiulare, cu fețele laterale colorate în portocaliu și alb, având
dimensiunea de 30 x 30 cm. Toate posturile de control sunt prevăzute cu un cod/ numar de
identificare unic și un sistem electronic marca „SPORTident”. Posturile de control au valori
diferite.
Valoarea posturilor de control va fi data de prima cifra a numarului de cod al postului de
control.
Ex: postul de control cu numarul 504 va avea valoarea de 5 puncte.
Hash House:
Este locatia unde pe timpul competitiei intre orele 18:00/ 30 iunie si 09:00/ 1 iulie,
concurentii vor putea sa manance, sa schimbe echipamentul, sa se odihneasca sau chiar sa
doarma. Aceste servicii vor fi incluse in taxa de inscriere.
Hash House va fi marcata pe harta cu insemnul HH.
O a doua locatie Hash House va fi in zona de campare, unde va fi amenajat si locul de Start/
Sosire. La finalul cursei de 24 ore, participantii vor avea inclus un bufet cu mancare si
bautura.
Tot aici, pe timpul perioadei de campare se poate comada mancare si bautura contra cost.
Participanti/ Echipe:
Echipele trebuie sa fie formate din minim 2 persoane si maxim 5 persoane, cu varsta de
peste 18 ani. Se accepta si echipe care au in componenta lor membrii cu varsta mai mica de

18 ani, doar daca cel putin un alt membru al echipei are varsta mai mare de 18 ani. Orice
membru cu varsta mai mica de 18 ani, trebuie sa prezinte o aprobare scrisa (de la tutorele
sau legal), pentru a primi acceptul de a participa la competitie.
Categoriile la care se accepta membrii cu varste mai mici de 18 ani sunt:
Cursa de 24 ore:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MO- Men’s Open – echipe formate exclusiv din barbati fara limita de varsta
WO- Women’s Open - echipe formate exclusiv din femei fara limita de varsta
XO - Mixed Open - echipe formate din barbati si femei fara limita de varsta
MJ - Men’s Junior – echipe formate din barbati cu varsta mai mica de 23 ani
WJ - Women’s Jonior – echipe formate din femei cu varsta mai mica de 23 ani
XJ – Mixed Junior – echipe formate din barbati si femei cu varsta mai mica de 23 ani

Cursa de 4 ore:
1. MO- Men’s Open – echipe formate exclusiv din barbati fara limita de varsta
2. WO- Women’s Open - echipe formate exclusiv din femei fara limita de varsta
3. XO - Mixed Open - echipe formate din barbati si femei fara limita de varsta
4. JS – Junior and Senior – una sau mai multe persoane din echipa trebuie sa aiba varsta
de 17 ani sau mai mica

Categoriile Competitiei:
Categoriile Competitiei pentru cursa de 24 ore:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MO- Men’s Open – echipe formate exclusiv din barbati fara limita de varsta
WO- Women’s Open - echipe formate exclusiv din femei fara limita de varsta
XO - Mixed Open - echipe formate din barbati si femei fara limita de varsta
MJ - Men’s Junior – echipe formate din barbati cu varsta mai mica de 23 ani
WJ - Women’s Junior – echipe formate din femei cu varsta mai mica de 23 ani
XJ – Mixed Junior – echipe formate din barbati si femei cu varsta mai mica de 23 ani
MV – Men’s Veteran – echipe formate din barbati cu varsta de 40 ani sau mai mare
WV – Women’s Veteran – echipe formate din femei cu varsta de 40 ani sau mai mare
XV – Mixed Veteran – echipe formate din femei si barbati cu varsta de 40 ani sau mai
mare
10. MSV – Men’s Super Veteran – echipe formate din barbati cu varsta de 55 ani sau mai
mare
11. WSV – Women’s Super Veteran – echipe formate din femei cu varsta de 55 ani sau
mai mare

12. XSV – Mixed Super Veteran – echipe formate din femei si barbati cu varsta de 55 ani
sau mai mare

Categoriile Competitiei pentru cursa de 4 ore:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MO- Men’s Open – echipe formate exclusiv din barbati fara limita de varsta
WO- Women’s Open - echipe formate exclusiv din femei fara limita de varsta
XO - Mixed Open - echipe formate din barbati si femei fara limita de varsta
MV – Men’s Veteran – echipe formate din barbati cu varsta de 40 ani sau mai mare
WV – Women’s Veteran – echipe formate din femei cu varsta de 40 ani sau mai mare
XV – Mixed Veteran – echipe formate din femei si barbati cu varsta de 40 ani sau mai
mare
7. JS – Junior and Senior – una sau mai multe persoane din echipa trebuie sa aiba varsta
de 17 ani sau mai mica

Pentru Juniori, Veterani si Super Veterani varsta va fi determinata de prima zi de inscriere la
competitie care va fi 30 Iunie 2018.
Inregistrarea/ Inscrierea la Competitie:
Inscrierea echipelor in competitie se face pe site-ul www.rogaining.ro accesand butonul
“Inscrie-te acum!”, incepand cu data de 1 Februarie 2018, pana la data de 25 Iunie 2018.
Dupa Inscriere/ Inregistrare, veti primi un e-mail de confirmare cu informatii suplimentare.
Condiții obligatorii pentru înscriere:
- Echipele trebuie sa fie compuse din minim 2 persoane si maxim 5 persoane.
- Componenta echipelor din categoriile unde se accepta minori, trebuie sa fie formata in
majoritate din persoane de varsta adulta.
- Pentru concurentii minori, este obligatoriu acordul parinților sau al tutorelui.
- Este obligatorie semnarea unei declarații pe propria răspundere de catre toti participantii la
competitie.
- Concurenții trebuie să fie conștienți de mediul la care sunt expuși în funcție de eveniment
sau de anotimp ( Frig, vânt, căldură, întuneric, etc ) și trebuie să se adapteze schimbărilor
climatice care pot surveni.
Echipament obligatoriu:
•
•
•

SIcard- SPORTident
Bratara de unica folosinta pentru SIcard (oferita de organizatori)
Busola

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fluier
Lanterna frontala cu baterii full incarcate si de rezerva
Trusa prim-ajutor
Harta de concurs (oferita de organizatori)
Numarul de concurs (oferit de organizatori)
Pelerina sau Jachetă de ploaie impermeabila și îmbrăcăminte adecvată pentru
perioada în care se desfășoară concursul
Telefonul mobil cu acumulator complet încărcat pentru situații de urgență (va fi
sigilat de organizatori la biroul de validare)
Bidon cu apa potabila
Alimente ( gustari energizante)
Bani
Rucsac cu haine de schimb (lenjerie intima, sosete, tricou, pantaloni, pantofi
trekking)
Pasaport sau Carte de Identitate

Echipament suplimentar (recomandat)
• Bete trail/ trekking
• Ochelari vant/ soare
• Caciula, sapca sau bandana
• Spray rotective solara
• Vaselina dermoprotectiva
Echipament Interzis:
• GPS
• Telefon mobil cu GPS (nesigilat de organizatori)
• Altimetru
• Pedometru

TAXE de participare la competitia Carpath Rogaining Trophy- editia a doua- 2018:
Cursa de 4 ORE:
Happy
Registration
Day
1 February 2018

EARLY
REGISTRATION

NORMAL
REGISTRATION

SPECIAL
DISCOUNT

2 Februarie – 28
Februarie 2018

1 Martie – 25
Iunie 2018

10-11-12 Mai
2018

Taxa/
participant

45 RON

60 RON

75 RON

45 RON

(10 EURO)

(15 EURO)

(18 EURO)

(10 EURO)

Cursa de 24 ORE:
HAPPY
EARLY
NORMAL
REGISTRATION REGISTRATION REGISTRATION
DAY
2 Februarie –
1 Martie – 25
1 Februarie
Iunie 2018
28 Februarie
2018
2018
Taxa/
participant

SPECIAL
DISCOUNT
10-11-12 Mai
2018

100 RON

130 RON

175 RON

110 RON

(25 EURO)

(30 EURO)

(40 EURO)

(25 EURO)

Plata se face direct in sistemul de plati de pe site-ul www.rogaining.ro, sau prin transfer
bancar in contul indicat in e-mailul de confirmare/ inregistrare.

In taxa de participare la Carpath Rogaining Trophy sunt incluse urmatoarele servicii:
Pentru cursa de 4 ore: numarul de concurs, hartile competitiei, bratara de unica folosinta
pentru SIcard, statii de hidratare si energizare pe traseul competitiei (apa plata, ceai, fructe
si batoane energizante), sistemul SPORTIdent de timekeeping, asistenta medicala,
organizarea competitiei de catre instructorii si sportivii C.S. Transylvania Rogaining, premii
pentru primele trei locuri.
Pentru cursa de 24 ore: numarul de concurs, hartile competitiei, bratara de unica folosinta
pentru SIcard, BUFF personalizat, servicii Hash House pe timpul competitiei cat si bufetul de
la sfarsitul competitiei, statii de hidratare si energizare pe traseul competitiei (apa plata,
ceai, fructe si batoane energizante), sistemul SPORTident de timekeeping, asistenta
medicala, organizarea competitiei de catre instructorii si sportivii C.S. Transylvania
Rogaining, premii pentru primele trei locuri

Inchiriere echipament:
Busola – 1 euro
Fluier – 1 euro
Sicard – 4 euro
Deteriorarea sau pierderea echipamentului inchiriat:
Participantii sunt obligati sa aiba grija de echipamentul inchiriat, si sa-l returneze
organizatorilor la linia de Sosire. In cazul in care echipamentul inchiriat este deteriorat sau
pierdut, participantul trebuie sa achite contravaloarea obiectului dupa cum urmeaza:
Busola – 10 euro
Si-card – 65 euro
Fluier – 10 euro

Programul Competitiei
Vineri, 29 Iunie 2018
12:00 Deschiderea zonei de campare si a zonei de parcare
13:00 Deschiderea biroului de validare
14:00 Deschidere Hash House in zona de campare
18:00 Sedinta tehnica (prezenta obligatorie)

20:00 Inchiderea biroului de validare
22:00 Inchiderea Hash House in zona de campare

Sambata, 30 Iunie 2018
08:00 Deschidere Hash House in zona de campare
08:00 Deschiderea birou de validare
09:30 Distribuirea hartilor
11:40 Intrarea echipelor in zona de Start
12:00 Start in cursa de 24 ore si in cursa de 4 ore

16:00 Finish in cursa de 4 ore
18:00 Deschiderea Hash House in zona de concurs
21:17 Apusul soarelui (Sunset)
21:55 Lasarea intunericului (The end of civil twilight)

Duminica, 1 Iulie 2018
04:59 Se lumineaza ( The beginning of civil twilight)
05:37 Rasaritul Soarelui (Sunrise)
09:00 Inchiderea Hash House din zona de concurs
12:00 Finish in cursa de 24 ore
12:30 Inchiderea perioadei de sosiri
12:45 Inchiderea perioadei de reclamatii
12:30 Gulaș in Transilvania! Masa festiva dupa concurs.
14:30 Festivitatea de premiere (Prize-giving ceremony)
22:00 Inchidere Hash House in zona de campare

Meniul:

Meniul va oferi optiuni pentru persoanele care au anuntat o dieta fara gluten, lowlactoza si vegetarieni!
Hash House de la ora 18:00 – 30 August pana la ora 09:00 – 1 Iulie

Supa crema de mazare calda
Supa crema de rosii rece
Spaghete cu sos Bolognez
Legume gratinate
Fructe asortate

Apa plata, Cafea, Ceai

Hash House – buffet dupa concurs (de la 12:30 la 14:30 – 1 Iulie)

Supa crema de legume
Ciorba ardeleneasca de porc
Gulas din Transylvania la ceaun
Tocanita de pui cu legume
Salata de castraveti murati
Salata asortata de vara
Placinta din Ardeal
Apa plata, bere , vina alb si rosu, cafea, ceai

Zona de Start:
Intrarea in zona de Start va incepe la ora 11:30 astfel incat la ora 11:45 toti participantii sa
fie in zona special amenajata. Echipele vor intra in zona de Start in efectiv complet. La
intrarea in zona de Start fiecare membru din echipa trebuie sa actioneze cu SI-cardul statia
“Clear”, sa prezinte echipamentul interzis sigilat in pungi (telefonul mobil, gps, pedometru,
altimetru), si sa prezinte echipamentul obligatoriu (in special lanterna frontala cu baterii de
rezerva si trusa medicala). Startul va fi sambata 30 Iunie 2018 la ora 12:00.
Zona de FINISH:

Timpul stabilit pentru terminarea cursei este ora 12:00 Duminica 1 Iulie 2018.
La poarta de Finish va fi amplasata o statie “FINISH” care va fi actionata de fiecare
component al echipei. In acel moment echipa a terminat cursa. Dupa aceea
concurentii se vor deplasa la biroul de validare pentru a li se inlatura bratara de
unica folosinta si a li se citi informatia de pe SI-card. Pentru concurentii care vor lua
telefoanele cu ei pe timpul cursei, li se va verifica daca saculetul in care a fost
impachetat are sigiliul intact.

Penalizare:

Fiecare minut de intaziere dupa ora oficiala de sosire (12:00) va aduce o penalizare
de un punct.
O intarziere mai mare de 30 minute dupa ora 12:00 va fi inregistrata cu “LATE”, iar
timpul echipei nu va fi inregistrat in clasamentul final.

Contact:

www.rogaining.ro
e-mail: contact@rogaining.ro
Mihai Costea- Ariesanu: 0749 767 888
Iuliu Dopovecz: 0744 531 908

Numere de telefon in caz de urgenta vor fi imprimate pe harta de concurs:
112- numarul general de urgenta in Romania
Numere de urgenta organizatori: +40749767888; +40744531908

See you in Medias!

