DJEČJA UTRKA

ORIJENTACIJSKO
TRČANJE

Dječja utrka - orijentacijsko trčanje
„22. Otvorenog prvenstva Zagreba u orijentacijskom trčanju“
Mjesto održavanja: Čazma, Hrvatska
(Trg Čazmanskog Kaptola 16, 43240, Čazma, 45.748317, 16.613084)
Kojeg dana: Subota, 15. listopada 2022.
Organizator: Orijentacijski klub „Vihor“
Karta: Čazma, 1: 2 000/E=2,0 m; ISSOM, stanje listopad 2022. (nova karta)
Vrsta terena: gradski parkovi
Dječja utrka: od

14:30 sati prema startnoj listi

Udaljenost parkinga od mjesta okupljanja: 100m, parking u centru Čazme
Udaljenost mjesta okupljanja do starta: na istom mjestu

Do kada se moram prijaviti: do

srijede 12. listopada 2022.

Prijave putem Google obrasca: https://forms.gle/9zapuKTxQ1xtdpnd6
*** 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 viška štampanih karata i kartona. Također vas molimo da nas obavijestite o eventualnoj spriječenosti.
Oni koji se prijave u navedenom roku već će unaprijed imati određeno startno vrijeme koje će biti objavljeno
u petak 14. 10. 2022.
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 2015. i kasnije
M10 i Ž10 – dječaci i djevojčice: rođeni i djevojčice: rođeni 2012. - 2009. (bez
pratnje),

MŽ10 -12– dječaci i djevojčice: rođeni i djevojčice: rođeni 2012. - 2014. (sa pratnjom)
M12 i Ž12 – dječaci i djevojčice: rođeni i djevojčice: rođeni 2012. i 2014. (bez
pratnje),
Utrka za odrasle je u 13:00 sati. Vidi zasebni poziv na www.vihor.hr
Svi natjecatelji dobivaju medalje za učestvovanje, a prva trojica i prve tri sa najboljim vremenima u kategoriji
starijih M10, Ž10, M12 i Ž12 bez pratnje roditelja i 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 35 kn (4,65€) Naknadna prijava ukoliko bude slobodnih
mjesta računa se 50 kn (6,64€)! 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 slatkiš na cilju.
Hvala na razumijevanju
Uplate: U gotovini na dan natjecanja ili na broj žiro-računa: HR6524840081101296342 sa naznakom:
kotizacija za Zagreb open dječju utrku + ime djeteta
Startne liste: biti će objavljene u petak 14.10.2022.
Perforiranje: Kontrolni karton
Proglašenje: Oko 15:30 sati (moguće i ranije ako natjecanje završi ranije)
Dodatne obavijesti: www.vihor.hr ili na vihor@vihor.hr
Dolazak na natjecanje: Vlastitim prijevozom – iz smjera Zagreba preko Ivanić grada do Čazme (60km od
Zagreba, cca. 1h vožnje).
Napomene: Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost!
Nije dopušteno trčanje po privatnim posjedima.

Natjecanje će se održati u svim vremenskim uvjetima. U slučaju kiše ponesite kabanice i čizmice ili
adekvatnu obuću i odjeću te stvari za presvući.
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Iskoristite priliku za obiteljski izlet u Čazmu!

