
 

AČKOV 

  KUP 
 

   ORIJENTACIJSKO   

TRČANJE 

  DJEČJA UTRKA 

Nedjelja, 12. svibnja 2019. - Medvednica 

 

POZIV 

 
Već tradicionalno dječja orijentacijska utrka „Ačkov kup“ vodi Vas na mjesta koja niste još posjetili, a nisu daleko i dio 

su naše sredine. Uživajte u prirodi na manje posjećenom dijelu Medvednice. Natjecanje se održava u svim 

vremenskim uvjetima jer ne postoji loše vrijeme. 

Mjesto održavanja:  Bistransko sedlo  (GPS - 45.888568, 15.924688) 

 https://goo.gl/maps/korsiABJrr92 

 Parking: 45°53'18.8"N 15°55'28.9"E 

Datum održavanja:  Nedjelja, 12. svibnja 2019. 

Organizator:   Orijentacijski klub „Vihor“  

Vrsta natjecanja:   Dječja orijentacijska utrka 

Grana sporta:   Orijentacijsko trčanje  

Karta:  Grafičar – Bistransko sedlo, travanj - svibanj 2019.  

Prvi start: od 13:30 sati prema startnoj listi (prvo start kategorija M12 bez pretnje) 

Kategorije:  M12 (bez pratnje), Ž12 (bez pratnje), M10 (bez pratnje), Ž10 (bez pratnje), M10 (sa 

pratnjom), Ž10 (sa pratnjom), MŽ7 (sa pratnjom) 

Prijave:  Do srijede 8. svibnja 2019. preko Orienteering Online portala ili putem elektronske pošte za 

neregistrirane natjecatelje koji nisu u klubovima: vihor.entry@gmail.com Naknadne prijave 

ukoliko ima slobodnih mjesta uz 50% višu startninu.  

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4397 

Startnina:  25kn 

Startne liste:  Objaviti će se u petak 10.05.2019. u večernjim satima na web i Fb stranicama kluba  

Uplate:  U gotovini na dan natjecanja ili na broj žiro-računa: HR6524840081101296342 

Podizanje prijava:  U ciljnom prostoru. 

https://goo.gl/maps/korsiABJrr92
mailto:vihor.entry@gmail.com
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4397


Proglašenje:   Oko 15:00 sati (možda i ranije) 

Sudjelovanje na proglašenju za sve dobitnike medalja i nagrada je obavezno. Natjecatelji koji 

ne dođu na proglašenje svoju nagradu neće moći dobiti ili preuzeti kasnije. 

Nagrade: Posebne medalje za tri prvoplasirana natjecatelja kategorijama bez pratnje (MŽ10 i MŽ12) i 

medalje za učestvovanje za sve natjecatelje na dječjoj utrci. 

Dodatne obavijesti:  www.vihor.hr ili na vihor@vihor.hr  

Dolazak na natjecanje:  Vlastitim prijevozom – iz smjera Zagreba po Sljemenskoj cesti do planinarskog doma Grafičar 

 Od parkirališta do mjesta okupljanja je cca.450m nizbrdo! 

Parking: Parkirajte na parkiralištu ispred PD Grafičar (45°53'18.8"N 15°55'28.9"E). Makadamska cesta 

prema Bistranskom sedlu od Sljemenske ceste nije namijenjena za parking natjecatelja i sa 

nje se ne možete vratiti na PD Grafičar. Manji parking se nalazi  ispred odvojka prema PD 

Grafičaru kod Kulmerovih livada. Nekoliko autiju stane i kod kapelice Svetog Jakoba (oko 

1000m hoda do ciljnog prostora. Treba pripaziti na promet jer se dio mora hodati po cesti)  

 

Roditelji mogu sudjelovati i u natjecanju odraslih koje se održava na istom mjestu sa prvim 
startom u 11:00 sati. Dodatne informacije i prijave na vihor@vihor.hr 

                 

Prijavom na natjecanje prijavljena 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. 

http://www.vihor.hr/
mailto:vihor@vihor.hr



