
R O M A N I A 

CAMPIONATUL NATIONAL DE ORIENTARE MASTER  

2015 
 

CUPA „SANATATEA 2015” 
Buletin 1 

 
Centrul de concurs se afla in orasul Ploiești, Jud. Prahova, România. 

 Data Concursului: 21-23 August 2015 
 
Concursurile sunt organizate de Clubul de Orientare «SANATATEA» Ploiești. Director de 
Eveniment: Emil Olteanu. Persoană de contact: George Neagu și Șerban Ionescu, 
cardiomedica@yahoo.com , informatii@orientare-ajoph.ro , geotibi2002@yahoo.com 

Campionatul Național de Orientare Masters (CNOM) este patronat de Federatia Română 
de Orientare.   

Harti si terenuri 
Toate etapele se vor desfasura pe harti noi. Hărțile au fost făcute în anul 2014 și 
începutul anului 2015 de către cunoscutul cartograf român Ion Gheuca. In Jud. Prahova 
pădurile sunt mixte, mai ales de fag, stejar și alte foioase, uneori în amestec cu brad, 
și sunt bine alergabile. Mulțimea de șanțuri, ravene, gropi, vizuini și stânci fac ca 
traseele de orientare să fie variate și interesante. 
În Orașul Urlați, Centrul de concurs și locul primei etape, se află Conacul Bellu, 
monument de arhitectură, amenajat ca muzeu al modului de locuire în sec. XIX, cu 
splendide articole de mobilier din toata lumea, covoare, ceramică, picturi și o mulțime 
de mici obiecte artistice decorative 
  
Zonele de concurs se gasesc pe: 
www.sanatateaploiesti.weebly.com  

Categorii 

CNOM 

 F: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 

 M: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 
80, 85 

 

CUPA SANATATEA 

Categorii 

  F: 12, 14, 16, 18, (20), 21, 21E, 
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 
open, open tehnic F 

  M: 12, 14, 16, 18, (20), 21, 21E, 35, 
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 
85, open tehnic M, OPEN 
Categoria OPEN se adresează concu-
renților de ambele sexe, neindividualizat. 
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PARTICIPANȚI 

Participarea, clasificarea si premierea se vor face conform normelor FRO. 

La Cupa Sănătatea, concurs cumulat pentru cele trei zile de concurs, participa și vor fi 
clasificați și premiați concurenții de pretutindeni. La Cupa Sănătatea vor fi incluși 
automat toți concurenții  participanți la toate cele trei etape de la CNOM. 

Rezultate si premii 

Cele 3 zile de la «Campionatul Național Master de Orientare 2015» sunt competitii 
separate. Rezultatul cumulat al celor 3 zile constituie «Cupa SANATATEA 2015». Primii 
trei clasați în toate categoriile la Campionat primesc diplome și medalii de campion din 
partea FRO iar primii trei clasați la Cupă primesc cupe, diplome si premii din partea 
A.C.S. Sanatatea. 

Programul Evenimentelor, pe scurt  
21 August 2015: 
Validare concurenti la Centrul de concurs Orașul Urlați, Conacul Bellu: 
Orele 15-16:30 validare concurenți; 
Orele 17:00 start pentru etapa de Sprint; 
Orele 18.30 clasament și premiere Sprint «CNOM 2015» 
Orele 20.00 ceremonia de deschidere a «CNOM 2015». Seara Orientariștilor 

22 August 2015: 
Orele 11.00 start la etapa de distanță lungă (LD) 
Orele 14.30 festivitatea de premiere în zona sosirii. 

23 August 2015: 
Orele 10.00 start la etapa de medie distanta (MD) 
Orele 13.00 festivitatea de premiere «CNOM 2015» și «Cupa SANATATEA». Ceremonia 
de închidere. 

Inscriere 
Data limită pentru înscrieri este 11 August 2015; pentru înscrierile întârziate data 
limită este 19 August 2015. La fața locului se pot face încrieri numai la categoriile Open 
și Open tehnic. 
Vă rugăm să vă înscrieți online pe  

www.sanatateaploiesti.weebly.com sau la geotibi2002@yahoo.com 
 

Inscrierile online sunt deschise din data de 1 Iunie 2015.  

Taxe de participare 
Taxa de participare, atât la CNOM cât și la Cupa Sănătatea, pentru categoriile FM 12 
este de 12 lei/etapa; pentru toate celelalte categorii taxa este de 15 lei/etapa, până la 
11 August. Pentru inscrierile pina pe 16 August, taxa este de 20 de lei/etapa. Pentru 
inscrieri intirziate pina pe 19 August taxa va fi de 25 de lei/etapa. 

Platile pot fi facute la Centrul de concurs. 

CAZAREA 
Cazarea se poate face în corturi proprii și la pensiunile și hotelurile din zonă. Vor fi 
făcute precizări in Buletinul urmator. 
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