Jeste li bili dobri ove godine?

DJEČJA ORIJENTACIJSKA
UTRKA SVETOG NIKOLE
NEDJELJA 04. 12. 2016.

Dugave (igralište kod Osnovne škole Dugave)

od 10.00 h
Organizator:

Orijentacijski klub VIHOR

Kojeg dana:

Nedjelja, 04. 12. 2016.

Mjesto:

DUGAVE - ZAGREB (igralište osnovne škole u Dugavama – Školski prilaz 7 )

U koliko sati :

10:00 sati

Kome da pošaljem prijavu :

vihor@vihor.hr - eventualno na telefon 01 64 31 000

(radnim danom 09-15 sati ukoliko smo u prostorijama. Ako nas nema pokušajte ponovno u
neko drugo doba.)
Do kada se moram prijaviti:

do srijede 30.11.2016.

Prilikom prijave obavezno naznačiti djetetovu godinu rođenja.
*** Molimo vas da poštujete rok prijave, jer ima mnogo zainteresiranih. Svi koji se prijave nakon regularnog roka
u srijedu i oni koji se prijave na licu mjesta startat će nakon onih koji su prijavljeni na vrijeme i to ukoliko bude
slobodnih mjesta. Također vas molimo da nas obavijestite o eventualnoj spriječenosti. Oni koji se prijave u
navedenom roku već će unaprijed imati određeno startno vrijeme.
Djeca su podijeljena u tri starosne kategorije i to prema spolu u starijim kategorijama te prema načinu prolaska
staze ( sa pratnjom roditelja ili bez pratnje roditelja):

MŽ7 – mlađi dječaci i mlađe djevojčice: rođeni 2009. i kasnije
M10 i Ž10 – dječaci i djevojčice: rođeni i djevojčice: rođeni 2006-2008.
M10P i Ž10P sa pratnjom – dječaci i djevojčice: rođeni i djevojčice: rođeni 2006-2008.
Svi natjecatelji dobivaju medalje za učestvovanje, a prva trojica i prve tri sa najboljim vremenima u kategoriji
starijih M10 i Ž10 bez pratnje roditelja posebne medalje. Na cilju ih čeka slatko i iznenađenje. Karte im ostaju za
uspomenu. Kartone preuzima organizator na cilju.

Startnina: za svakog malog natjecatelja iznosi 25 kn. Uplata se vrši u šatoru sa prijavama (molimo vas pripremite
točan iznos) ili putem računa kluba (ponesite potvrdu uplate). Zamoljavamo one koji će igrom slučaja bili
spriječeni doći, a bili su prijavljeni da svoju startninu uplate na naš račun kako bi i u budućnosti mogli organizirati
dječja natjecanja po vrlo niskim startninama. U cijenu startnine uključen je tisak karata, tisak kartona, medalja,
mali poklon i bomboni na cilju. Hvala na razumijevanju (IBAN HR6524840081101296342).
* u slučaju stvarno očajne vremenske prognoze utrke neće biti - pratite obavijesti!

DJEČJA i SPRINT UTRKA
SVETOG NIKOLE

SPRINT ORIJENTACIJSKA
UTRKA SVETOG NIKOLE
NEDJELJA 04. 12. 2016.
(igralište kod Osnovne škole), Zagreb
Du
Pozvani: ...svi....


članovi orijentacijskih klubova



ne-članovi orijentacijskih klubova



oni koji nikad nisu probali orijentaciju



roditelji, bake, djedovi klinaca koji sudjeluju u dječjoj utrci



moguće i sudionici dječje utrke.....

Vrijeme prvog starta : 10:10
Prijave: vihor@vihor.hr ili putem orienteering Online servisa
Posljednji dan za prijave: 31.11.2016.
Startnina: 20kn
Objašnjenje: Uz organizaciju dječje utrke organiziramo "pravi" sprint
Staza: sprint staza
Kategorije (9 kategorija – ne dobijaju medalje za sudjelovanje):

M12 i Ž12

(stariji dječaci i djevojčice: rođeni 2004. i 2005).

M16 i Ž16

(muškarci i žene do 16 godina)

M21 i Ž21

(muškarci i žene - apsolutna kategorije)

M40+ i Ž 40+

(muškarci i žene iznad 40 godina)

OPEN

(svi zaintersirani koji žele ići obiteljski na stazu)

Karta: Dugave, 1:4000, e=1m
Karte će biti zaštićene od vlage
Start: klasični intervalni, 1-2 minute ovisno o broju prijavljenih
Startna lista: Organizator će rasporediti trkače prema brzini da ne bi bilo gužve na stazi. Startna lista bit
će unaprijed objavljena na web stranicama kluba i prije starta. Svi koji nisu prijavljeni moći će startati iza
prijavljenih natjecatelja, ali samo dok budemo imali karata i kartona. Zato - prijavite se na vrijeme!

