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WEEKEND-UL SCHIORILOR SINĂIENI 

Ediția a XV-a a concursului SINAIA PE PÂRTIE are loc vineri și sâmbătă pe pârtia Valea Soarelui 

Primăria orașului Sinaia alături de Clubul Sportiv Carpați, Gondola Sinaia și Casino Sinaia 

organizează în perioada 6-7 martie cea de-a XV-a ediție a concursului „SINAIA PE PÂRTIE”. 

Peste 200 de sinăieni s-au înscris în competiție, mulți dintre participanți fiind amatori ai sportului 

de iarnă.  

„Ediția de anul acesta o dedicăm activității profesorului Aurelian Soroceanu, care 

începând din anii ’60 a îndrumat și susținut generații întregi de elevi sinăieni. A fost nelipsit de la 

evenimentele sportive organizate în Sinaia, participând anual la acest concurs de schi.  

Schiul este sportul cel mai îndrăgit de sinăieni și din acest motiv vom continua investițiile în 

domeniul schiabil și promovarea activităților sportive în școli.” – Vlad Oprea, Primarul orașului 

Sinaia 

DATE TEHNICE 

Concursul se va desfășura pe pârtia Valea Soarelui iar prima probă este cea de slalom 

special. Startul va fi dat la ora 9.30 iar numerele de concurs vor fi împărțite de organizatori vineri și 

sâmbătă la fața locului, începând cu ora 8.30. Participanții și însoțitorii copiilor până în 14 ani 

beneficiază de transport gratuit la telegondolă și telescaun, în baza ecusonului de concurs. 

Participanții care nu au echipament de concurs și-l pot procura gratuit, în baza cărții de 

identitate și a ecusonului de concurs de la centrul de închiriere Eskimos Ski School de lângă 

Gondolă. 

Ordinea de start pe categorii de vârstă, fete/băieți: peste 80 de ani, 71-80 ani, 61 – 70  

ani, 7-10 ani, până în 7 ani, 16 – 20 legitimați, 16 – 20 ani, 11 – 15 ani legitimati, 11 – 15 ani, 51 – 

60 ani, 41 – 50 ani, 31 – 40 ani, 21 – 30 ani. 

Pentru clasamentul în timp real accesați pagina oficială de Facebook a Primăriei orașului 

Sinaia sau link-ul: 

https://onedrive.live.com/embed?resid=D995C282BCDF5C87%21395&authkey=!AHR06Ux5bqt5oGc&em=

2 

La finalul primei probe, concurenții își vor putea ridica de la sosire ecusonul de participare 

la proba de slalom uriaș din ziua următoare.  Ordinea de start se menține  pentru proba de sâmbătă. 

Premierea va avea loc sâmbătă, de la ora 18:30 la Centrul Internațional de Conferințe Casino Sinaia 

în Sala Ferdinand.  

Concursul se desfășoară cu sprijinul echipelor Salvamont Sinaia, Salvamont Prahova și 

Jandarmilor Montani, care vor asigura și menține protecția participanților pe toată durata 

competiției. 
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