Kako izgleda u šumi po noći ?
Dječja avanturistička orijentacijska mrak utrka
& Noćna orijentacijska utrka za velike
Park Maksimir . Zagreb . 31. listopada (subota navečer)

HALLOWEEN 2015.

Orijentacijsko trčanje

UTRKA ZA DJECU
Start:
31. listopada 2015. (subota navečer)
OD 18.30h, otprilike prema startnoj listi
Mjesto okupljanja:
Park Maksimir, ispod "Vidikovca", na
osvijetljene aleje koja vodi od glavnog ulaza

Bonus:
Dobra Vještica će vas na svakom krugu ponuditi
crvima, šišmišima i čarobnim napitkom i ne smijete
odbiti gostoprimstvo, da se ne bi naljutila. Njenu
poziciju imate ucrtanu na karti.
kraju

Vjerojatno će doći i Zločesta Vještica. Ona trči po
parku i lovi djecu i odrasle. Možda ima i pomagačicu.
Procedura:
Ako vas ulovi dobijete zadatak koji treba ispuniti.
Kod šatora sa PRIJAVAMA prilikom uplate startnine Zločesta Vještica vam ovjerava kontrolni karton.
(20kn – pripremite točan iznos) dobiti ćete Da vas utješimo, za "utjehu" ćemo svakom
natjecateljski karton, svjetleću narukvicu i redoslijed ulovljenom natjecatelju od njegovog ukupnog
obilaska staza (AB ili BA)
vremena oduzeti tri minute. Zločesta vještica
smije vas uloviti samo jednom!
Kategorije: nema, prihvaćamo sve male i malo veće
Zadnji rok za prijave
Staza: Trči se po neosvjetljenom dijelu parka, po Srijeda 28.10.2015. poslijepodne na vihor@vihor.hr
mraku, zastavice su klasične kao i po danu, jedan
natjecatelj trči dva kruga sa dvije različite karte - prvo Stvarno najzadnji rok za prijave:
otrči jedan krug, pa zatim trči drugi krug
Četvrtak što ranije ujutro, ne garantiramo
Postoje:
2 različita kruga (A i B)
2 različite karte (čitko se vidi A ili B)

Naknadne prijave:
Dođite, startat ćete kad se netko vrati,
"reciklirat" ćemo karte

Karton je jedan, a na njemu su 2 reda za perforiranje Potrebna oprema:
(svaka staza ima svoj red). Pazite kamo perforirate!
Obična baterijska svjetiljka - čeona ili ručna, a može i
ona s bicikla (+ mala rezervna)
Zadatak:
Proći krugove u što kraćem vremenu, broj krugova Utrka se održava po bilo kojim vremenskim uvjetima,
prema sposobnosti natjecatelja
pa natjecatelji trebaju biti adekvatno obučeni.
Maleni natjecatelji mogu otrčati samo jedan krug
(bilo koji, A ili B)
Startninaza članove i ne-članove kluba 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.

* 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.

MASKIRANJE
POŽELJNO!

ORIJENTACIJSKI KLUB "VIHOR, Ribnjak 2, 10000 Zagreb
www vihor.hr

vihor@vihor.hr

Kako izgleda u šumi po noći ?
Dječja avanturistička orijentacijska mrak utrka
& Noćna orijentacijska utrka za velike
Park Maksimir . Zagreb . 31. listopada (subota navečer)

HALLOWEEN 2015.

Orijentacijsko trčanje

UTRKA ZA odrasle+
Start:
Bonus:
31. listopada 2015. (subota navečer)
Kod Dobre Vještice ne smijete odbiti gostoprimstvo,
Od 18.30h, prema fleksibilnoj startnoj listi.
da se ne bi naljutila. Na svakom krugu će vas ponuditi
Startna lista će biti objavljena, ali podložna sitnim crvima, šišmišima i čarobnim napitkom.
promjenama.
Njenu poziciju ne možete izbjeći.
Mjesto okupljanja:
Park Maksimir, ispod "Vidikovca", na
osvijetljene aleje koja vodi od glavnog ulaza

Vjerojatno će doći i Zločesta Vještica. Ona trči po
kraju parku i lovi djecu i odrasle. Možda ima i pomagačicu.
Ako vas ulovi dobijete zadatak koji treba ispuniti.
Zločesta Vještica vam ovjerava kontrolni karton.
Procedura:
Da vas utješimo, za "utjehu" ćemo svakom
Kod šatora sa PRIJAVAMA prilikom uplate startnine ulovljenom natjecatelju od njegovog ukupnog
(20kn – pripremite točan iznos) dobiti ćete vremena oduzeti tri minute.
natjecateljski karton, svjetleću narukvicu i točno
startno vrijeme
Zločesta vještica smije vas uloviti samo jednom!
Kategorije:
M16
Ž16
M senior
Ž senior
M40+
Ž40+
Staza:
Dužina"middle", noćna utrka
Zadani redoslijed, jedna staza - ista za sve

Zadnji rok za prijave
Srijeda 28.10.2015. poslijepodne na vihor@vihor.hr
Stvarno najzadnji rok za prijave:
Četvrtak što ranije ujutro, ne garantiramo
Naknadne prijave:
Dođite, startat ćete kad se netko vrati,
"reciklirat" ćemo karte

Udaljenost do starta: Zanemariva :)
Perforiranje:
Papirnati karton, brojevi kontrola upisani unaprijed
Karta:
Maksimir, ISOM 1:7500, stanje 2015.
Startnina:
za članove i ne-članove kluba 20kn svi,
pripremiti sitno i ubaciti u kutiju prilikom preuzimanja
kartona
Potrebna oprema:
Dobra čeona baterijska svjetiljka, kompas
Orijentacijska obuća i štitinici poželjni.

Rezultati:
Bit će objavljeni naknadno na web-u u danima nakon
natjecanja, kada ih obradimo.
* 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.

MASKIRANJE
POŽELJNO!

ORIJENTACIJSKI KLUB "VIHOR, Ribnjak 2, 10000 Zagreb
www vihor.hr
vihor@vihor.hr

