
We f l y  by  

DJEČJA TRKA  

Kojeg dana: Ponedjeljak, 01.04.2013. godine 

U koliko sati: 10:00 sati 

Gdje se moramo (po)javiti: park Ribnjak, u blizini 

pozornice 

Kome da pošaljem prijavu: vihor@vihor.hr ili 

Tel: 01 48 18 551 (od 09 do 15 sati) 

 

Do kada se moram prijaviti: do srijede, 27.03. 

2013. godine u 24 sati. Poželjno ranije! 

Prijave su moguće i u ponedjeljak, na samom startu. 

Molimo vas da poštujete rok prijave, jer ima mnogo 

zainteresiranih. Svi koji se prijave u ponedjeljak, 

startat će nakon onih koji su prijavljeni na vrijeme i 

to ukoliko bude slobodnih mjesta. 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 2006. 

i kasnije 

Mž10 - dječaci i djevojčice: rođeni 2003. - 2005. 

MŽ12 - stariji dječaci i starije djevojčice: rođeni 

2002. i 2001. 

Svi natjecatelji dobivaju medalje, a prva trojica i 

prve tri u kategoriji starijih posebne medalje.  

Na cilju ih čeka slatko iznenađenje. Karte im ostaju 

za uspomenu.  

Kartone će predati na cilju. 

 

Startnina za svakog malog natjecatelja iznosi 25 

KN. Uplata se vrši na startu trke (ispred prvog 

koridora - molimo vas pripremite sitan novac). 

Startna će lista biti objavljena na web stranici 

www.vihor i u ciljnom prostoru na dan natjecanja. 

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. 

NAPOMENA: 

Na startu će se saklupljati po jedna pisanica za 

svako prijavljeno djete. Pisanice će se kasnije sakriti 

te će ih djeca moći prije proglašenja tražiti u parku. 

 

 

 

 

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. 

 USKRŠNJA DJEČJA TRKA   

01.04.2013. 

RIBNJAK 




