Orijentacijski klub Kapela

29. Prvenstvo Kapele
bilten
Sprint kup Hrvatske, 1. utrka
Zaprešić, 6.4.2014.

Organizator:

Orijentacijski klub Kapela

Datum:

6.4.2014., nedjelja

Vrsta
natjecanja:

29. Prvenstvo Kapele,

Kategorije:

M12, M16, M20, M21, M35, M50, Ž12, Ž16, Ž20, Ž21, Ž35, OPEN

Planeri i
postavljači
staza:

Mladen Vukmanović i Vladimir Spasić

Kontrolor:

Alen Tomić, OK Kapela

Prvi start:

11:00 sati

Proglašenje:

oko 13:30 sati

Natjecateljski
centar:

Zaprešić, Novi dvori.

Karta:

Novi dvori, 1:5000 m, e -1 m, izrada prosinac 2011., dorada travanj 2014.

Teren:

Šuma dijelom lako prohodna, a dijelom zaraštena, livade i zaraštene livade
zahtjevne za trčanje, park sa zgradama.

Priznanja:

Za prva tri natjecatelja u kategorijama dodjeljuju se medalje.

Startnina:

Uplata:

Naknadne
prijave:

Perforiranje:

pojedinačno jednodnevno natjecanje, boduje se za Sprint kup Hrvatske

- MŽ 21 i stariji - 35 kn
- MŽ 20 i mlađi - 25 kn
- OPEN - 30 kn
Na račun kluba.
Primatelj: OK Kapela, Zagreb, Oreškovićeva 8a/1,
broj računa: 2484008-1103561455,
IBAN: HR2924840081103561455
uz opis plaćanja "startnina za 29. Prvenstvo Kapele".
Ukoliko se startnina plaća putem računa, poslati kopiju uplatnice na e-mail:
info@ok-kapela.hr ili je predočiti na utrci.
Startninu je moguće uplatiti u gotovini i na dan natjecanja do 10:00 sati!
Naknadne prijave moguće su najkasnije do 10:00 sati ukoliko ima slobodnih mjesta
(vakanata) u kategorijama uz nadoplatu od 20 kn po natjecatelju.
Organizator će strogo poštovati navedeno vrijeme i nakon 10:00 sati zatvoriti
prijave!
Izmjene podataka su također moguće do 10:00 sati.
Najam SI čipa od organizatora iznosi 10 kn. Gubitak SI čipa naplaćuje se sukladno
vrijednosti SI čipa (zavisno od modela).
Sportident sustav.
Ukoliko Sportident ne radi, perforirati na kartu, u za to predviđena mjesta.
Ukoliko kontrola nedostaje, uzeti papirić sa zemlje i predati ga organizatoru.

Udaljenost do
starta:

50 m

Zagrijavanje:

Moguće izvan parka Novi dvori ili na putu do starta. Put do starta bit će označen
bijelo – plavim trakicama.

Opisi:

Opisi se nalaze na karti, a dodatne opise moći će se dobiti u startnom koridoru.

Zaštita karata:

Karte će biti uložene u prozirnu zaštitnu košuljicu.

Odlaganje
karata:

Po ulasku u cilj natjecatelji su dužni odložiti karte u predviđene vrećice, a moguće
ih je podići nakon zadnjeg starta.

Zabrane:

Strogo se zabranjuje trčanje preko golf terena! Na karti će biti označeno
područje golf terena kao zabranjeno područje.
Od strane organizatora bit će postavljeni kontrolori koji će vršiti nadzor, a
natjecatelji koji će kršiti zabranu podliježu diskvalifikaciji!

Startni brojevi:

Neće se koristiti.

Osvježenje:

Voda.

Parking:

Koristite veliko asfaltirano parkiralište koje se nalazi na ulazu u Nove dvore.
Zaključajte vozilo i nemojte ostavljati vrijedne stvari (mobitele, novčanike i dr.) na
vidljivim mjestima u vozilu radi sprječavanja provala.

Toalet:

U neposrednoj blizini asfalitranog parkirališta nalazi se javni toalet koji će biti
otvoren za vrijeme trajanja natjecanja. Koristite ga.

Čistoća:

Smeće odlažite u za to predviđene vreće.

Zdravstvena
sposobnost:
Ostalo:

Klubovi su odgovorni da svaki natjecatelj ima valjanu potvrdu liječnika o
zdravstvenoj sposobnosti!
Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost!!!
Objekti na području park šume Novi dvori su pod zaštitom. Potrebno je
tijekom natjecanja maksimalnu pažnju posvetiti očuvanje kulturne baštine.
Ugodan boravak u Zaprešiću i uspješan nastup želi vam Orijentacijski klub Kapela!

Duljine staza:
M 21

2,5 km

19 kt

Ž 21

2,2 km

16 kt

M 50

1,9 km

12 kt

M 35

2,1 km

15 kt

M 20

2,1 km

15 kt

M 16

1,8 km

14 kt

M 12

1,4 km

9 kt

Ž 35

2,0 km

13 kt

Ž 20

2,0 km

13 kt

Ž 16

1,7 km

14 kt

Ž 12

1,4 km

9 kt

OPEN

1,9 km

14 kt

