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POZIV ZA velike i male... 

31. listopada 2017. (utorak navečer), 

jezero Bundek, 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. 

 

*** 

Zadnji rok za prijave 

Četvrtak 26.10.2016. do ponoći na 

vihor@vihor.hr   Napisati željenu kategoriju! 

 

Stvarno najzadnji rok za prijave: 

Petak što ranije ujutro. 

Svi prijavljeni plaćaju startninu bez obzira da li 

su na kraju startali ili ne! 

 

Naknadne prijave: 

Ukoliko bude slobodnih mjesta. Ne 

garantiramo. Oni koji su prijavljeni naknadno 

neće dobiti narukvicu. 

 

Podizanje kartona 

na licu mjesta od 18.00h-18.30 

 

 

 

 

Start: 

Masovni startovi 18:30h, 18.40h, 18.50h, 

19.00h...  Startna lista bit će objavljena na 

našem web-u. 

 

Mjesto okupljanja: 

Jezero Bundek, sjeveroistočna strana jezera, 

(vidi kartu u prilogu). 

 

Startnina: 25kn individualno, 50kn par (team), 

pripremiti sitno i ubaciti u kutiju prilikom 

preuzimanja kartona. 

 

Potrebna oprema: 

Obična baterijska svjetiljka - čeona ili ručna, a 

može i ona s bicikla (+ mala rezervna) 

 

Napomena za roditelje: 

Iako je mrak, djeca se ne mogu izgubiti. Trči se 

samo u parku Bundek, po livadama, okolo 

jezera i preko mosta, s povratkom na isto 

mjesto. Kontrolne točke za dječje kategorije 

neće biti u blizini vode. 

 

Perforiranje 

Na jedan kontrolni karton. 

 

Zadatak: Proći stazu kako je predvidio 

organizator, i sakupiti sve zadano u što kraćem 

vremenu. Posebni zadatak od vještice je 

opcionalan. Nije teško ispuniti zadatke. Svi oni 

kojima će na kartonu nešto nedostajati ili biti 

neispravno u plasmanu će biti prikazani na 

kraju liste rezultata. Bitno je zabaviti se. 

mailto:vihor@vihor.hr
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Kategorije:  

 

 VreĆa Buha (do13) 

- individualno, djeca do 13 godina, sa ili bez 

pratnje 

 

 Adams Family (TEAM) * 

- par dijete+dijete, s pratnjom ili bez pratnje (... 

npr. dijete s jednim roditeljem+dijete s drugim 

roditeljem) ili par samostalno dijete+roditelj 

koji trči sam ili sl. 

 

 Ultimate Witch (ŽŽ)* 

- žensko-ženski par* 

 

 WHICH WITCH IS WITCH?  (MŽ) * 

- muško-ženski par* 

Osobe koje žele trčati, a nemaju para mogu se 

prijaviti pa će organizator spojiti te prijave u 

parove 

 

VAŽNO Objašnjenje za kategorine MŽ i ŽŽ:  

Za razliku od "normalnih" utrka muškarci se 

smiju natjecati kao žene. Ipak je ovo Noć 

Vještica. Dakle, bilo koje "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 svih prisutnih procjeni da je 

"on" dovoljno dobra "ona" (...a najvažnije je 

pokazati trud...), priznajemo status žene u 

paru. Sve kombinacije su dozvoljene. Razradite 

taktiku  

 

*Parovi  

1. startaju istovremeno 

2. imaju dva kartona i dvije različite "score" 

staze  

3. na izmjenu karte moraju doći zajedno 

(iza "score"-a) 

4. imaju različit drugi dio staze 

5. u cilj moraju utrčati zajedno  

 

 

Staze - svi: Score (skupljanje kontrolnih točaka 

bez redoslijeda) + Klasični orijentacijski drugi 

dio staze (kontrolne točke se obilaze zadanim 

redoslijedom) + na jednom ili dva mjesta nalazi 

se posebni zadatak 

 

 

Posebna obaveza za sve natjecatelje: 

Negdje na stazi, a nekima i dva puta, nalazit će 

se "Vještičji Autoput". Na njemu je kao 

jedino prijevozno sredstvo dozvoljena metla. 

Svaki natjecatelj na Parkingu Za Metle mora 

strpljivo u redu za čekanje pričekati svoju 

metlu, i s metlom u ruci preći "Vještičji 

Autoput".  

 

Nikakva švercanja neće biti moguća.... ali, 

moguće je tijekom dijela utrke ili cijelom 

stazom nositi svoju metlu i onda na Parkingu 
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Za Metle ne treba čekati organizatorovu metlu. 

Označite svoju metlu. Ako je netko drugi 

slučajno zgrabi, nemojte se ljutiti na 

organizatora.  

 

Bonus: 

Dobra Vještica će vas ponuditi crvima, 

šišmišima i čarobnim napitkom i ne smijete 

odbiti gostoprimstvo, da se ne bi 

naljutila. Samo oni koji imaju karton mogu 

jesti i piti kod vještice. 

 

Vještice, kao i obično mogu malo promijeniti 

raspoloženje. U momentu kada će biti zločesto 

raspoložene moći će vam dati posebne 

zadatke. Za "utjehu" što ste određeni za 

posebni zadatak oduzet ćemo vam dvije 

minute od ukupnog vremena. Zločesta 

vještica smije vas uloviti dvaput! ...I smije vas 

izvući iz reda za čekanje metle. 

 

 

Rezultati: Bit će objavljeni naknadno na web-u 

u danima iza Svih Svetih, kada ih obradimo. 

Medalja nema! 

 

Proglašenje: Samo kategorije Ultimate Witch 

(ŽŽ) i WHICH WITCH IS WITCH?  (MŽ) će imati 

proglašenje s prigodnim nagradama. 

 

 

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  je 

vrlo  POŽELJNO! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       MJESTO OKUPLJANJA 
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