Kako izgleda u šumi po noći ?
Dječja avanturistička orijentacijska mrak utrka
& Noćna orijentacijska utrka za velike
Park Dotršćina . Zagreb . 31. listopada (srijeda navečer)

HALLOWEEN 2018.
POZIV ZA velike i male...
31. listopada 2018. (srijeda navečer),
Spomen park Dotršćina, Zagreb
Ova utrka je čista zafrkancija i zabava i
molimo da se tako i shvati. Medalje se ne
dijele. Sreća igra ulogu u ukupnom vremenu.
Orijentacijska karta i kontrole su prave, ali
svaka sličnost s ozbiljnim natjecanjem je
slučajna.
U kategorijama parova na licu mjesta dijele se
prigodne nagrade za prva tri para. Ako
dolazite iz Jastrebarskog onda je velika
vjerojatnost da će nagrade doći baš u vaše
ruke, a ostali jednostavno moraju prihvatiti
činjenicu da neki imaju više utjecaja na
mračne sile, i trebaju se hrabro uhvatiti u
koštac s takvima.

***
Prijave preko Google obrasca:
https://goo.gl/forms/zRyHzTMBaIPcgMoT2
Molimo prijave preko obrasca. Ako ne ide
preko obrasca onda: podaci koje je potrebno
navesti kod prijave ako se prijavljujete mailom: na vihor.entry@gmail.com
ime
prezime
godište
spol
spol na utrci 
željena kategorija
- za parove ispuniti pojedinačno, i naglasiti tko
s kime trči

Orijentacijsko trčanje

Zadnji rok za prijave
Subota 27.10.2018. do ponoći
Stvarno najzadnji rok za prijave:
Nedjelja što ranije ujutro. Ne garantiramo.
Molimo da svi prijavljeni uplate startninu bez
obzira da li su na kraju startali ili ne (...jer čim
ste prijavljeni mi za vas tiskamo karton, kartu,
kupujemo bombone i narukvicu!)
Naknadne prijave: Samo iznimno, ukoliko bude
slobodnih mjesta. Ne garantiramo. Oni koji su
prijavljeni naknadno neće dobiti svjetleću
narukvicu. Svi naknadno prijavljeni mogu doći
na prijave i start tek iza onih prijavljenih u
regularnom roku.
Procedura:
Kod šatora sa PRIJAVAMA prilikom uplate
startnine (pripremite točan iznos) dobiti ćete
kupon. S kuponom idete u drugi šator gdje
podižete natjecateljski karton, svjetleću
narukvicu i nakon toga idete na start udaljen
oko 150m.
načelno uz manje iznimke ako ne ide ovako:
prezimena A-F doći na prijave u 18.00h
prezimena G-O doći na prijave u 18.30h
prezimena P-Ž doći na prijave u 19.00h
naknadne prijave - doći iza 19.00h
Start:
Masovni startovi 18:30h, 18.35h, 18.40h, ... itd.
Vremenski limit:
Vremenski limit boravka na stazi je 2 sata.
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Mjesto okupljanja:
Spomen park Dotršćina, parking na južnoj livadi
kod spomenika, (vidi kartu u prilogu).
45°50'31.6"N 16°01'41.3"E
45.842103, 16.028147
Startnina: 30kn individualno, 50kn par (team),
Molimo pripremiti sitno i točno!!!
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Kategorije:
mini Buha (djevojčice i dječaci do 7
godina)
Buha Ž (djevojčice 8 do 14 godina)
buha m (dječaci 8 do 14 godina)
Svi individualno. Do 7 godina obavezna
pratnja, od 7 do 14 godina sa ili bez pratnje.
Molimo za svako dijete koje hoda platiti
startninu!

Potrebna oprema:
Obična baterijska svjetiljka - čeona ili ručna, a
može i ona s bicikla (+ mala rezervna). Za
kategorije M, Ž, MŽ i ŽŽ treba imati kompas i
po mogućnosti orijentacijsku odjeću i obuću.

M
Ž
- odrasli - natjecatelj(ica) koji koji trči sam(a)

Napomena za roditelje:
Ovaj puta savjetujemo pratnju za malene.
Stvarno je mrak. Kontrolne točke za dječje
kategorije neće biti u blizini prometnica.

ŽŽ *
- žensko-ženski par*
MŽ *
- muško-ženski par*
Parovi i cijelu utrku mogu trčati zajedno, samo
će im trebati malo više vremena.

Perforiranje
Na jedan papirnati kontrolni karton koji daje
organizator. Karton je vodootporan.
Karta:
Dolje, 1:2500 do 1:5000 stanje manje-više
2018.
Simboli
prilagođeni.
Karta
je
vodootporna.
Zastavice
Zastavice na kontrolnim točkama će biti manje,
prigodne, ali sa reflektirajućom trakom da se
bolje vide u mraku. Zastavice za djecu imat će i
svjetleću oznaku.

VAŽNO Objašnjenje za kategorine Ž, MŽ i
ŽŽ:
Za razliku od "normalnih" utrka muškarci se
smiju natjecati kao žene. Ipak je ovo Noć
Vještica. Dakle, bilo koje "Ž" - individualno Ž, u
paru MŽ ili čak oba ŽŽ smije popuniti
muškarac!!!... međutim mora se potruditi da
izgleda kao što ljepša žena. To znači: ženska
frizura, šminka i obavezno suknja, minica ili
haljina. E, da... molimo da ima i damske
manire. Ukoliko višečlani žiri u vidu prisutnih
procjeni da je "on" dovoljno dobra "ona" (...a
najvažnije je pokazati trud...), priznajemo
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status žene. Sve kombinacije su dozvoljene.
Razradite taktiku 
Na samom natjecanju možete se prebaciti iz M
u Ž, i iz MŽ u ŽŽ ako se predomislite i damski
odjenete , samo recite na prijavama.
Posebna nagrada: izbor za MISS natjecanja
Zadatak Buha i mini buha
1. sakupiti što više bodova (bundeva 1 bod,
duh 2 boda)
2. po mogućnosti treba pronaći vješticu i
ispuniti njezin zadatak (4 boda)
3. Bolji po plasmanu su oni koji imaju više
bodova. Od onih koji imaju isti broj
bodova bolje rangirani su oni koji će
imati kraće vrijeme obilaska staze.
Zadatak m i ž
1. sakupiti što više bodova (bundeva 1 bod,
duh 2 boda, šišmiš 3 boda)
2. po mogućnosti treba pronaći vješticu i
ispuniti njezin zadatak (4 boda)
3. Bolji po plasmanu su oni koji imaju više
bodova. Od onih koji imaju isti broj
bodova bolje rangirani su oni koji će
imati kraće vrijeme obilaska staze.
* Zadatak Parovi ŽŽ i mŽ
1. startaju istovremeno
2. imaju dva ista kartona i dvije iste karte
3. bundeve i duhove moraju sakupiti oba
dvoje u paru i moraju ih imati oboje sve.
Nemojte varati.
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4. *šišmiše sakupljaju tako da se podijele
međusobno tko će ih koliko skupiti i
moraju ih imati zajedničkim snagama
sve
5. *jedan u paru mora pronaći vješticu i
ispuniti njezin zadatak (4 boda), drugi
može ako želi (isto dobija 4 boda)
6. u cilj ne moraju utrčati zajedno
7. Kao rezultat zbrajaju se vremena
obadvoje u paru, a sve kontrole i bar
jednom zadatak od vještice bi trebali
imati sve. Ako par neće imati sakupljeno
sve, bit će rangiran iza onih koji su
sakupili sve navedeno, bez obzira na
postignuto vrijeme.
*Dakle, ako ste pažljivo čitali vidite da, ako oboje pojedinačno
skupite sve bundeve i duhove, jedan može npr. otići skupljati
sve šišmiše, a drugi može otići tražiti vješticu.

Staze - svi: Score (skupljanje kontrolnih točaka
bez redoslijeda)
Svi oni kojima će na kartonu nešto nedostajati
ili biti neispravno u plasmanu će biti prikazani
na kraju liste rezultata. Bitno je zabaviti se.
Duljine staza - otprilike:
mini buha :
1.5 km
Buha :
2.0 km
miž:
4.0 km ako se pokupi sve
Parovi ŽŽ i mŽ
4.0 km ako se pokupi sve
Posebni zadatak za sve natjecatelje:
Negdje na stazi nalazit će se vješticE,
naravno, dobra i zločesta. Kada natjecatelj
nađe vješticu, a ovaj put nije označeno gdje na
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karti, natjecatelj mora strpljivo pričekati svoj
zadatak, što će ovisiti isključivo o tome kako je
vještica (ne)raspoložena. Kad vještica bude
zadovoljna viđenim ovjerit će natjecatelju
karton i tako mu udijeliti 4 boda.
Dobra Vještica će vas ponuditi crvima,
šišmišima i glistama i ne smijete odbiti
gostoprimstvo, da se ne bi naljutila i
pretvorila u zločestu. Samo oni koji imaju
karton mogu jesti i piti kod vještice.
Rezultati: Bit će objavljeni naknadno na web-u
u danima iza Svih Svetih, kada ih obradimo.
Medalja nema!
Proglašenje: Samo kategorije muškarci (M),
žene (Ž), ŽENSKO-ŽENSKI PAR (ŽŽ) i MUŠKOŽENSKI PAR (MŽ) će imati proglašenje s
prigodnim nagradama.
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Na cilju se nalazi stol za zakuske. Mi donosimo
sok i čaše, a vi donesite grickalice, kolače i sve
što želite i to predajte na prijavama.

MASKIRANJE je
vrlo POŽELJNO!
PAŽNJA!
PROMIJENILI SMO ADRESU ZA PRIJAVE U:

vihor.entry@gmail.com
MJESTO OKUPLJANJA
45°50'31.6"N 16°01'41.3"E
45.842103, 16.028147

Prijavom na natjecanje osoba prihvaća da se
njezini osobni podaci, rezultati i fotografije s
natjecanja koriste u svrhu objava i arhive
vezane za ovo natjecanje i rad kluba.
Utrka se održava po bilo kojim vremenskim
uvjetima, pa natjecatelji trebaju biti adekvatno
obučeni.
* u slučaju stvarno očajne vremenske prognoze
utrke neće biti - pratite obavijesti!
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