PROGRAM
13:45

Primirea participanţilor la categoria POROLISSUM MOUNTAIN BIKE
ŞI POROLISSUM LIMES DRUMEŢIE pentru îmbarcare bus-uri din faţa
Consiliului Judeţean Sălaj

14:00

PLECĂRI din faţa Consiliului Judetean Sălaj pentru participanţii la
categoria POROLISSUM MOUNTAIN BIKE ŞI POROLISSUM LIMES
DRUMEŢIE

14:30

START POROLISSUM LIMES DRUMEŢIE (punct de start M-ţii Meseş)

15:00

Porolissum
ros
Country C

Porolissum Limes
Mountain Bike

participanţii
ATENŢIE TRASEU DIFICIL / CONSULTAŢI REGULAMENTUL / ATENŢIE TRASEU DIFICIL

15:30

PLECĂRI din faţa Consiliului Judeţean Sălaj pentru participanţii la
categoria POROLISSUM COUNTRY CROS şi POROLISSUM EDU

16:00

Primirea invitaţilor – PUNCT INFO - Complexul Arheologic Porolissum

16:30

START POROLISSUM EDU

17:00

START POROLISSUM COUNTRY CROS 1500m gimnaziu Feminin

17:15

START POROLISSUM COUNTRY CROS - 2000m gimnaziu Masculin

17:30

START POROLISSUM COUNTRY CROS - 2000m licee + open Feminin

17:45
19:30

Porolissum Limes
Drumeţie

Porolissum
Edu

START POROLISSUM MOUNTAIN BIKE (punct de start M-ţii Meseş) – toţi

(punct de start Complexul Arheologic Porolissum: PORTA PRAETORIA)

(punct de start Complexul Arheologic Porolissum)

(punct de start Complexul Arheologic Porolissum)

(punct de start Complexul Arheologic Porolissum)

START POROLISSUM COUNTRY CROS - 3000m licee + open Masculin

(punct de start Complexul Arheologic Porolissum)

CEREMONIA DE PREMIERE
POROLISSUM MOUNTAIN BIKE / POROLISSUM COUNTRY CROS /
POROLISSUM EDU / POROLISSUM LIMES DRUMEŢIE

*participanţii sunt rugaţi să aibă în vedere OBLIGATIVITATEA prezentării datelor de
identitate necesare organizării ceremoniei de premiere

21:00

PLECĂRI de la Complexul Arheologic Porolissum - Consiliul Judeţean
Sălaj
(îmbarcarea participanţilor în ordinea finalizării Ceremoniei de premiere/categorie).
Transportul este asigurat de către Consiliul Judeţean Sălaj, conform programului.

Cand? 3 iunie 2011
Unde? Complexul Arheologic Porolissum

Porolissum Country Cros

Ce?
Cine? Elevi de la şcolile gimnaziale şi liceele din Zalău.
Tineri, adulţi, iubitori ai mişcării (open)

PROBELE:
Masculin: 2000m(gimnaziu); 3000m
(liceu și open)
Feminin: 1500m(gimnaziu); 2000m
(liceu și open)
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
• tabel de la şcoli, licee, instituţii cu viza
medic „apt pentru efort“;
• pentru categoria “open”, declaraţie pe
proprie răspundere „apt pentru efort“.
Înscrierea se poate face şi la faţa locului,
cu completarea declaraţiei pe propria
răspundere.
Se poate veni cu „Declaraţia pe propria
raspundere“ completată.
Notă: elevii de la clasele gimnaziale trebuie
însoţiţi de un cadru didactic.
Notă: Descarcă „Declarația pe propria
răspundere“ www.porolissumsalaj.ro

CLASAMENTE: la încheierea competiţiei se
va întocmi un clasament individual pe probe,
pe baza numerelor de sosire acordate la
fiecare categorie în parte.
PROGRAMUL CONCURSULUI:
ORA 17:00 - 1500m gimnaziu Feminin
ORA 17:15 - 2000m gimnaziu Masculin
ORA 17:30 - 2000m licee + open Feminin
ORA 17:45 - 3000m licee + open Masculin
ORA 19:30 - PREMIERE
PREMII:
Sportivii clasați pe primele 3 locuri la
fiecare probă, vor fi premiați de organizatori;
vor mai fi premiaţi „Cel mai Tânăr“ şi „Cel
mai în vârstă“ concurent.
COMISIA DE ORGANIZARE şi
COORDONARE CATEGORIE – DIRECŢIA
JUDEŢEANĂ DE TINERET ŞI SPORT SĂLAJ
Contact şi detalii tehnice:
prof. Nicu Lăpuşan, sport_salaj@yahoo.com

Cand? 3 iunie 2011
Unde? 6,5 KM Traseu Turistic Limesul Imperiului Roman de pe Munţii Meseş
(plecare M-ţii Meseş/sosire Complexul Arheologic Porolissum)

Porolissum Mountain Bike

Ce?
Cine? Elevi gimnaziu (fete, băieţi); Elevi liceu (fete, băieţi);
Open (participare individuală)

transmisă electronic (marcelpetrean@yahoo.
CONDIȚII DE PARTICIPARE/REGULAMENT
com) sau depusă la Secretariatul Şcolii
ȘI CONDUITĂ
Elevii de gimnaziu și liceu pot participa
Gimnaziale Corneliu Coposu Zalău până la
la concurs în echipaje de până la 5 elevi +
data de 1 iunie 2011; de asemenea, se pot
un însoțitor (profesor sau părinte);
realiza înscrieri şi la punctul de start în data
de 3 iunie 2011.
Pot participa la concurs doar cei care
Notă: Descarcă „Declarația pe propria
completează „Declaraţie pe propria
răspundere“.
răspundere“ www.porolissumsalaj.ro
Fiecare participant răspunde pentru propria
ECHIPAMENT OBLIGATORIU/ECHIPAJ/
securitate și siguranţă.
PARTICIPANT:
• bicicleta în stare bună de funcţionare;
Fiecare participant trebuie să respecte
regulamentul competiţiei.
• casca de protecţie;
Înscrierile în competiție se pot face astfel:
• însemne personalizate;
• Echipajele odată constituite vor trimite
ORDINEA DE START:
15:00 START TOŢI PARTICIPANŢII
un tabel nominal, însotit de „Declaraţia pe
propria răspundere“ completată.
(punct de start M-ţii Meseş)
PREMII
• Tabelele de înscriere a echipajelor pot fi
transmise electronic (marcelpetrean@yahoo. FIECARE PARTICIPANT la TURUL
com) sau depuse la Secretariatul Şcolii
POROLISSUM 2011 LIMES MOUNTAIN
BIKE ESTE UN ÎNVINGĂTOR!
Gimnaziale Corneliu Coposu Zalău până la
COORDONARE CATEGORIE POROLISSUM
data de 1 iunie 2011; de asemenea, se pot
realiza înscrieri şi la punctul de start în data
LIMES MOUNTAIN BIKE:
PROF. MARCEL PETREAN – ȘCOALA
de 3 iunie 2011.
• Înscrierea se poate face şi la faţa locului
GIMNAZIALĂ CORNELIU COPOSU
Contact şi detalii tehnice:
prin prezentarea tabelului nominal
completat, însoțit de „Declaraţia pe propria
prof. Marcel Petrean,
Şcoala Gimnazială Corneliu Coposu
răspundere“ completată.
• Pentru categoria “open” înscrierea se
marcelpetrean@yahoo.com,
validează pe baza „Declarației pe propria
0260 612 381
răspundere“ completată, care poate fi

Cand? 3 iunie 2011
Unde? Traseul turistic Limesul Imperiului Roman de pe Muntele Meseș

Porolissum Limes Drumeţie

Ce?
Cine? Elevi (gimnaziu şi liceu) şi open; echipaje constituite la nivel de şcoli 		
şi licee, formate din 3 elevi, coordonate de profesori însoţitori
şi participare individuală (peste 18 ani)
Condiţii de participare/înscriere:
Înscrierile se vor realiza pe baza unui
tabel nominal (în cazul echipajelor) care
să cuprindă numele şi prenumele fiecărui
membru al echipajului, clasa şi şcoala de
provenienţă, precum şi numele şi prenumele
profesorului coordonator.
Tabelele de înscriere a echipajelor pot fi
transmise electronic (muzeul.zalau@gmail.
com) sau depuse la Secretariatul Muzeului
Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, până la
data de 1 iunie 2011; de asemenea, se pot
realiza înscrieri şi la punctul de start, în data
de 3 iunie 2011.
Pentru înscrierile individuale, participanţii
sunt rugaţi să transmită datele de înscriere
(nume şi prenume, vârstă) electronic
(muzeul.zalau@gmail.com) sau să le depună
la Secretariatul Muzeului Județean de Istorie
şi Artă Zalău, până la data de 1 iunie 2011;
de asemenea, se pot realiza înscrieri şi la
punctul de start, în data de 3 iunie 2011.
START POROLISSUM LIMES DRUMEŢIE:
Orele 14:30 (Munţii Meseş – acces drum
E81: Cluj Napoca Zalău).
Însoţirea echipajelor/participanţilor
şi realizarea ghidajului de specialitate:
cercet. şt. Horea Pop, MJIAZ.
SOSIREA: Porta Praetoria Complexul
Arheologic Porolissum – 18:30.
Concurs „Cel mai atractiv ghidaj

pe traseul turistic Limes-ul Imperiului
Roman de pe Muntele Meseş” – orele 18:30.
Testarea cunoştinţelor privind traseul
Limes-ului.
Vor participa echipaje formate din
3 elevi cu vârste cuprinse între 12-18 ani
şi coordonate de profesori de istorie.
Completarea testului grilă realizat de
specialiştii MJIAZ, cuprinzând un set de 10
întrebări bazate pe informaţiile disponibile
pe site-ul: www.porolissumsalaj.ro, respectiv
pe ghidajul prezentat pe traseu.
Pentru participanţii cu vârsta de peste
18 ani se vor difuza teste cu acelaşi număr
de întrebări, însă diferenţiate ca dificultate.
Evaluarea echipajelor/participanţilor
şi premiere.
Premii
• primele 3 locuri echipaje gimnaziu
• primele 3 locuri echipaje liceu
• primele 3 locuri open (peste 18 ani/
înscrieri individuale)
• Decernarea premiilor, începând cu
orele 19:30.
COORDONARE CATEGORIE POROLISSUM
LIMES DRUMEŢIE:
MUZEUL DE ISTORIE ŞI ARTĂ ZALĂU
Contact şi detalii tehnice:
Manager Corina Bejinariu, 0260 612223,
muzeul.zalau@gmail.com

Cand? 3 iunie 2011
Unde? Complexul Arheologic Porolissum

Porolissum Edu

Ce?
Cine? Elevi (gimnaziu şi liceu) şi open
Condiții de participare/Înscriere:
Echipaje constituite la nivel de școli şi
licee, formate din 3 membri coordonate de
profesori însoţitori şi participare individuală
(peste 18 ani). Înscrierile se vor realiza pe
baza unui tabel nominal (în cazul echipajelor),
care să cuprindă numele şi prenumele fiecărui
membru al echipajului, clasa şi şcoala de
provenienţă, precum şi numele şi prenumele
profesorului coordonator; Tabelele de
înscriere a echipajelor pot fi transmise
electronic (muzeul.zalau@gmail.com) sau
depuse la Secretariatul Muzeului Judeţean
de Istorie şi Artă Zalău, până la data de 1 iunie
2011; de asemenea, se pot realiza înscrieri
şi la Complexul Arheologic Porolissum în data
de 3 iunie 2011.
Pentru înscrierile individuale, participanţii
sunt rugaţi să transmită datele de înscriere
(nume, prenume şi vârsta) electronic (muzeul.
zalau@gmail.com) sau să le depună la
Secretariatul Muzeului Judeţean de Istorie
şi Artă Zalău, până la data de 1 iunie 2011;
de asemenea, se pot realiza înscrieri şi la
Complexul Arheologic Porolissum în data
de 3 iunie 2011.
Vizită ghidată în Castrul mare de la
Porolissum
• pentru transportul gratuit al participanților
Consiliul Județean Sălaj – Complexul
Arheologic Porolissum și Complexul
Arheologic Porolissum – Consiliul Județean
Sălaj
• START vizită ghidată în Castrul mare de la
Porolissum pentru echipajele/participanţii
înscrişi: orele 16:30.
• vor participa echipaje formate din 3 elevi
cu vârste cuprinse între 12-18 ani, coordonate
de profesorii de istorie din şcolile participante.
• se vor putea înscrie ca participanţi şi cei
cu vârsta de peste 18 ani, fără a se constitui

în echipaje.
• ghidajul specializat va fi asigurat de cercet.şt.
Ioan Bejinariu şi cercet.şt. Dan Băcueţ, MJIAZ.
• Durata vizitei ghidate: 1 h
Concurs Cel mai atractiv ghidaj, derulat
în două etape:
Prima etapă
Testarea cunoştinţelor privind organizarea
internă şi rolul strategic al Castrului mare
de la Porolissum:
• completarea testului grilă realizat de
specialiştii MJIAZ cuprinzând un set de 10
întrebări bazate pe informaţiile existente pe
site-ul www.porolissumsalaj.ro, precum şi cele
furnizate în cadrul vizitei ghidate.
• timp de rezolvare a testului: 15 min.
• răspunsurile corecte vor fi notate cu câte 1 pct.
Etapa a II-a
Prezentare liberă a Castrului mare de la
Porolissum:
• vor participa primele 2 echipaje care au
obţinut cel mai mare punctaj la testul de
evaluare (gimnaziu și liceu) și primii 2
clasați ”open“.
• prezentările libere vor fi realizate de un
membru desemnat de echipaj.
• durata prezentărilor: 10 minute.
• se vor puncta următoarele criterii:
corectitudinea informaţiei (4 puncte), coerenţa
în exprimare (3 puncte), creativitatea
prezentării (3 puncte).
Premii:
• Ghidul Porolissum – echipaj gimnaziu
• Ghidul Porolissum – echipaj liceu
• Ghidul Porolissum – participare individuală
open
COORDONARE CATEGORIE POROLISSUM
EDU: MUZEUL DE ISTORIE SI ARTĂ ZALĂU:
Contact şi detalii tehnice:
Manager Corina Bejinariu, 0260612223,
muzeul.zalau@gmail.com

Porolissum
ros
Country C

Detalii transport:
Data: 03.06.2011

14:00

15:30
20:30

Plecări din faţa Consiliului Judeţean Sălaj
pentru participanţii la categoria
POROLISSUM MOUNTAIN BIKE și POROLISSUM LIMES DRUM
EȚIE

pentru participanţii la
categoria
POROLISSUM COUN
TRY CROS și PORO
LISSUM

EDU

Plecări de la
Complexul A
rheologic Po
Începând cu
rolissum, spre
20:30, după în
Consiliul Jud
cheierea cere
eţean Sălaj
moniei de de
cernare a pre
miilor.

Organizator

Porolissum Limes
Mountain Bike

Porolissum Limes
Drumeţie

Porolissum
Edu

Parteneri
Parteneri Media
Consiliul Județean Sălaj

Sponsor
Muzeul Judeţean de
Istorie şi Artă Zalău

Şcoala Gimnazială
Corneliu Coposu Zalău

Consiliul Judeţean
al Elevilor Sălaj

Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Sălaj

