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DJEČJA TRKA  

 
 
 
 
 
 
 
Kojeg dana: Nedjelja, 16. 10.2011. godine 

U koliko sati: 11:00 - 13:00 sati 

Natjecanje će se održati po svim vremenskim 
uvjetima. 
 
Gdje se moramo (po)javiti: planinarski dom 
Runolist na Medvednici, 10’ pješke nizbrdo od doma 
“Željezničar” na glavnoj sljemenskoj cesti 

 
Kome da pošaljem prijavu: vihor@vihor.hr ili 

Tel: 01 4818551 (od 09 do 15 sati) 
 
 
Do kada se moram prijaviti: do srijede, 12. 10. 
2011. godine u 16 sati 

Prijave su moguće i u nedjelju, na samom startu. 
Molimo vas da poštujete rok prijave, jer ima mnogo 
zainteresiranih. Svi koji se prijave u nedjelju, startat 
će nakon onih koji su prijavljeni na vrijeme. Također 
vas molimo da nas obavijestite o eventualnoj 
spriječenosti. Oni koji se prijave u navedenom roku 
već će unaprijed imati određeno startno vrijeme. 

 
Djeca su podijeljena u tri starosne kategorije i 
prema spolu: 

MŽ7 - mlađi dječaci i mlađe djevojčice: rođeni 2004. 
i kasnije 

Mž10 - dječaci i djevojčice: rođeni 2001. - 2003. 
MŽ12 - starija djeca 

 
Svi natjecatelji dobivaju medalje, a prva trojica i 
prve tri u kategoriji MŽ10 posebne medalje (uvjet je 
nastup barem pet natjecatelja u kategoriji za 
posebne medalje).  

Na cilju ih čeka slatko iznenađenje. Karte im ostaju 
za uspomenu.  

Kartone će predati na cilju. 

 

 

Izazov i za najmlađe uz čitanje 
kartu i traženje kontrolnih 
točaka  po terenu 

  

 Orijentacijska dječja 

trka na kojoj  sudjeluju 

svi, od beba u kolicima 

do malih brzanaca za 

kojima niti roditelji ne 

mogu trčati. 

 DJEČJA TRKA ZAGREB 
OPEN - 16.10.2011. 
RUNOLIST _ MEDVEDNICA 



 

 
Startnina za svakog malog natjecatelja iznosi 20 
KN. Uplata se vrši na startu trke (ispred prvog 
koridora - molimo vas pripremite sitan novac). 

Startna će lista biti objavljena na web stranici kluba. 
Trka će se održati po svim vremenskim uvjetima.  

 
Trka se odvija u prirodi, te vas upozoravamo da 
djeci obučete prikladnu obuću i odjeću.  

 
Djeca mogu obilaziti stazu u pratnji odrasle osobe. 
Svake minute startaju po dva malena natjecatelja iz 
različitih kategorija. 

 

Planinarski dom “Runolist” na Medvednici poznat je 
po svojoj dobroj domaćoj kuhinji. U ponudi možete 
naći i puricu sa mlincima, pravi planinarski grah sa 
kobasicom, ponudu sa roštilja, domaće štrudle od 
sira i višanja i cijeli niz “oblizeka”. Slobodno nakon 
natjecanja produžite dan boravkom u okolici doma ili 
šetnjom do “Tigrovog jezera” i “Šumarevog groba”. 
 
Za one zahtijevnije istovremeno će se održavati i 
natjecanje “Zagreb open” u sklopu kojeg možete 
probati orijentacijsko trčanje, orijentaciju brdskim 
biciklima i posebnu discipline micrOtrek. Više o 
svemu na stranicama www.vihor.hr 




