
  Kako izgleda u šumi po noći ?  
Dječja  avanturistička orijentacijska  mrak  utrka 
&  Noćna orijentacijska utrka za velike  
Jezero Jarun   .  Zagreb   .   31. listopada (ponedjeljak  navečer) 

HALLOWEEN  2016. 

 

 
Orijentacijsko trčanje 

 

UTRKA ZA DJECU 
 

Start: 
31. listopada 2016. (ponedjeljak navečer) 
OD 18.30h, nema startne liste, starta se po dolasku od 
18:30 – 19:30 sati 
 
Mjesto okupljanja: 
Jezero Jarun, Ribički prilaz (kod softball stadiona 
„Princ“ na jugu jezera). Južno od otoka Hrvatske 
mladeži (vidi kartu u prilogu). 
 
Procedura: 
Kod šatora sa PRIJAVAMA prilikom uplate startnine 
(20kn – pripremite točan iznos) dobiti ćete 
natjecateljski karton, svjetleću narukvicu  i nakon toga 
idete na start 
 
Kategorije: nema,  prihvaćamo sve male i malo veće 
 
Staza: Klasična orijentacijska + mjestimični score 
(kontrolne točke se obilaze zadanim redoslijedom, a 
na dva mjesta nalazi se posebni zadatak) 
 

Napomena za roditelje: 
Iako je mrak, djeca se ne mogu izgubiti. Trči se preko 
mosta, pa po otoku, s povratkom na isto mjesto. 
Kontrolne točke nisu u blizini vode. 
 
Kontrolni karton: 
Karton je jedan i na njemu perforirate sve zadane 
kontrole. Detalje ćete dobiti na startu 
 
Zadatak: Proći stazu zadanim redoslijedom u što 
kraćem vremenu. Poslebni zadatak je opcionalan. Bit 
će vremenski penali za "ispuštene" kontrole na 
posebnom zadatku. Nije teško ispuniti zadatke.  
 
Startnina: 20kn svi, pripremiti sitno i ubaciti u kutiju 
prilikom preuzimanja kartona. 
 
Rezultati: Bit će objavljeni naknadno na web-u u 
danima nakon natjecanja, kada ih obradimo. Možda 
uslijedi i nagrada za najbolje na dječjoj i odrasloj stazi. 
 

Bonus: 
Dobra Vještica će vas ponuditi crvima, šišmišima i 
čarobnim napitkom i ne smijete odbiti gostoprimstvo, 
da se ne bi naljutila.  
Vještice, kao i obično - mogu biti i dobre i zločeste. U 
momentu kada će biti zločesto raspoložene moći će 
utjecati na posebne zadatke. A ako vas osobno na 
stazi uhvati vještica, dobit ćete nalog što učiniti. Za 
"utjehu" što ste ulovljeni ćemo svakom ulovljenom  
natjecatelju od njegovog ukupnog vremena na stazi 

oduzeti tri minute. Zločesta vještica smije vas 
uloviti samo jednom! 
 
Zadnji rok za prijave 
Srijeda 26.10.2016. do ponoći na vihor@vihor.hr 
 
Stvarno najzadnji rok za prijave: 
Četvrtak što ranije ujutro, ne garantiramo 
Svi prijavljeni plaćaju startninu bez obzira da li su na 
kraju startali ili ne! 
 
Naknadne prijave: 
Ukoliko bude slobodnih mjesta.  
 
Potrebna oprema: 
Obična baterijska svjetiljka - čeona ili ručna, a može i 
ona s bicikla (+ mala rezervna) 
 
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! 

 

Na cilju se nalazi stol za zakuske. Mi donosimo čaj i 

čaše, a vi donesite grickalice, kolače i sve što 
želite i to predajte na prijavama. 

 

MASKIRANJE 
POŽELJNO! 

 
 

ORIJENTACIJSKI KLUB "VIHOR, Ribnjak 2, 10000 Zagreb 

www vihor.hr                                             vihor@vihor.hr 
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UTRKA ZA odrasle+ 
 

Start: 
31. listopada 2016. (ponedjeljak navečer) 
Od 18.30h,  
 
Lista prijava će biti objavljena, a start je fleksibilan 
prema redu dolaska na start. 
 
Mjesto okupljanja: 
Jezero Jarun, Ribički prilaz (kod softball stadiona 
„Princ“ na jugu jezera). Južno od otoka Hrvatske 
mladeži (vidi kartu u prilogu). 
 
Procedura: 
Kod šatora sa PRIJAVAMA prilikom uplate startnine 
(20kn – pripremite točan iznos) dobiti ćete 
natjecateljski karton, svjetleću narukvicu. 
 

Kategorije: 

M16           Ž16 
M senior           Ž senior 

M40+           Ž40+ 
 
Staza: Klasična orijentacijska + mjestimični score 
(kontrolne točke se obilaze zadanim redoslijedom, a 
na dva mjesta nalazi se posebni zadatak) 
 
Udaljenost do starta: Zanemariva :) 
 
Perforiranje: 
Papirnati karton 
 
Karta:  
Jarun, 1:4000, stanje 2015/2016. 
 
Startnina: 
20kn svi 
pripremiti sitno i ubaciti u kutiju prilikom preuzimanja 
kartona 
 
Potrebna oprema: 
Dobra čeona baterijska svjetiljka, kompas 
Orijentacijska obuća i štitinici poželjni. 

Bonus: 
Dobra Vještica će vas ponuditi crvima, šišmišima i 
čarobnim napitkom i ne smijete odbiti gostoprimstvo, 
da se ne bi naljutila.  
Vještice, kao i obično - mogu biti i dobre i zločeste. U 
momentu kada će biti zločesto raspoložene moći će 
utjecati na posebne zadatke. A ako vas osobno na 
stazi uhvati vještica, dobit ćete nalog što učiniti. Za 
"utjehu" što ste ulovljeni ćemo svakom ulovljenom  
natjecatelju od njegovog ukupnog vremena na stazi 

oduzeti tri minute. Zločesta vještica smije vas 
uloviti samo jednom! 
 
Zadnji rok za prijave 
Srijeda 26.10.2016. do ponoći na vihor@vihor.hr 
 
Stvarno najzadnji rok za prijave: 
Četvrtak što ranije ujutro, ne garantiramo 
Svi prijavljeni plaćaju startninu bez obzira da li su na 
kraju startali ili ne! 
 
Naknadne prijave: 
Dođite, startat ćete kad se netko vrati, 
"reciklirat" ćemo karte 
 
Rezultati: 
Bit će objavljeni naknadno na web-u u danima nakon 
natjecanja, kada ih obradimo. Možda budu i kakve 
nagrade za najbolje po kategorijama. 
 

* u slučaju stvarno očajne vremenske prognoze 
utrke neće biti -  pratite obavijesti! 

 

Na cilju se nalazi stol za zakuske. Mi donosimo čaj i 
čaše, a vi donesite grickalice, kolače i sve što želite. 

Predajte vaš prilog kod prijava. 

 

MASKIRANJE 
POŽELJNO! 
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PRIJAVE ZA 

NATJECANJE 

PARKING  

SOFTBALL KLUB 

„PRINC“ 

ULAZ  AUTOMOBILOM U 

RŠC  JARUN 

PRISTUP PRIJAVAMA 

ISKLJUČIVO PJEŠICE 




