
CUPA PRIETENIEI
a XXIII-a EDITIE

In perioada 25-27 iulie Condor Club Arad va invita sa participati la ce-a de a XXIII-a editie a 

concursului de turism montan Cupa Prieteniei. Actiunea se va desfasura in imprejurimile 

rezervatiei naturale de la Craciunesti, judetul Hunedoara.

PROBE DE CONCURS:

 1. Traseul de regularitate este marcat si relativ 
scurt. Durata este de 3-4 ore, dar are un grad de dificultate 
mai mare datorita diferente de nivel si a terenului accidenat 
(abrupturi, grohotis).Pot participa echipaje formate din 3 - 5 
persoane. Organizatorii asigură hartă de concurs.

 2. Alpinism: în probă manşă. Organizatorii asigură 
echipamentul necesar, cu excepţia espadrilelor.

	 3.	Orientare	sportivă: se desfăşoară în apropierea 
taberei de corturi. Participarea este individuală, iar în cazul 
participării mai multor persoane dintr-un echipaj se ia în 
considerare timpul cel mai bun. Organizatorii asigură hartă 
de orientare.

 4. Proba teoretica: va contine intrebari legate de 
floră-faună, meteo, prim ajutor, speologie-alpinism si zona 
de concurs. Punctele se cumulează în proba de regulari-
tate.

 5. Cultural: sunt obligatorii două cântece, o 
poezie, o scenetă cu tematica montana. Se ţine cont şi de 
ţinuta scenică. Durata programului artistic nu va depăşi 15 - 
20 min.

Pentru clasamentul general se iau în considerare doar 
punctele	cumulate	la	probele	de	regularitate	şi	orien-
tare	sportivă.

BIBLIOGRAFIE:

• Zona- in atasament

• Accidente în timpul vacanţei, Petru L. Matus (1990)

• Alpinism, W. Kargel-(1981)

• Meteorologie turistică, N. Topor, (1957)

PROGRAM:

* vineri, 25 iulie
- primirea participanţilor
- şedinţa tehnică, ora 22.00
* sâmbătă, 28 iulie
- start proba de regularitate, ora 09.00
- alpinism, la sfârşitul probei de regularitate
- start orientare sportivă, ora 17.
- proba culturală, ora 21.30
* duminică, 29 iulie
- festivitatea de premiere, ora 10.00
- defluirea participanţilor, ora 11.00

Organizatorii	îşi	rezervă	dreptul	de	a	modifica	pro-
gramul concursului, cu informarea în timp util a 
participanţilor.

ACCES:

Pe soseaua de la drumul natinonal 76 sau international 
E 79 ce leaga Valea Muresului  de Brad. Se abate spre 
dreapta catre localitatea Baita, satul Craciunesti, aflandu-
se la aproximativ 15 KM de orasul Deva.

 Deoarece concursul se desfasoara in imprejurim-
ile unei rezervatii naturale, se impune un comportament 
ecologic adecvat.

Participarea la acest concurs se desfasoara pe proria 
raspundere.

 Echipament colectiv obligatoriu: trusa de prim 
ajutor, cort, bidon cu apa, fluier, primus, busola.
Echipament individual obligatoriu: izopren, sac de dor-
mit, bocanci, jambiere (ATENTIE: zona cu VIPERE CU 
CORN).

PERSOANE DE CONTACT:

• Moldovan Radu (Szalona), tel: 0740.086433
- Covăsală Constantin (Kukac), tel: 0723.508577



Va Asteptam!


