Ok Jelen vas poziva na naše orijentacijsko natjecanje, treću Kup utrku sezone:

17. NENINA UTRKA
Datum održavanja: Subota, 29. svibnja 2021.
Mjesto održavanja: Donje Izimje (pored Jastrebarskog)
Organizator: OK Jelen
Glavni organizator: Ivan Šeperić-Grdiša
Postavljač staza: Ana Beblek
Kontrolor: Ivan Šeperić-Grdiša
Tip natjecanja: Srednje staze, Kup Hrvatske.
Karta: Mokrica 2, 1:10 000, E: 5 m. Stanje: travanj 2021
Brza i trčljiva šuma, raznolike razvedenosti terena. Ponegdje gusta
Opis terena: šuma s močvarnim predjelima. Mreža puteva i prosjeka te na
dijelovima mnogo zemljanih detalja.
Do ponedjeljka 24. 5. 2021. preko online servisa https://bit.ly/3egtZB1
Prijave:

Kategorije:
Izvlačenje startnih
vremena:

Startnine:

Naknadne prijave moguće su samo ukoliko ima slobodnih mjesta uz
plaćanje startnine uvećane za 20 kuna (sukladno Pravilniku).
MŽ12, 14, 16, 20, 21A, 21B, 35, 45, 55, 65, 70, OPEN short i OPEN long.
Organizator zadržava pravo spajanja OPEN kategorija.
Srijeda 26. 5. 2021. u sjedištu OK Jelen, Novaki Petrovinski 7e, 10450
Jastrebarsko, s početkom u 19 sati.
Juniori i mlađi 60 kn, seniori i stariji 90 kn. Natjecatelji registrirani pri
Savezu imaju pravo na 50% popusta. OPEN kategorije 30 kuna za sve
natjecatelje.
Uplata na žiro račun kluba (HR48 2360000 1101410159).
U iznimnim slučajevima startnina se može platiti u gotovini na dan
natjecanja.

Dolazak na
Informacije će biti objavljeno u biltenu.
natjecanje:
Parking:

Upute oko parkiranja će biti objavljene u biltenu. Svakako pratite
upute organizatora kod dolaska na mjesto natjecanja.

Smještaj:

Smještaj nije osiguran, pogledajte popis smještajnih kapaciteta u
Jastrebarskom i okolici.

Kontakt: Ivan Šeperić-Grdiša, info@okjelen.hr, 098 622 357
Prijavom na natjecanje organizatorima se daje pristanak za korištenje
osobnih podataka isključivo za potrebe natjecanja, javnu objavu
rezultata natjecanja te u svrhu informiranja javnosti o natjecanju.
GDPR:
Natjecatelj prihvaća i činjenicu da može biti audio-vizualno snimljen
te da organizatori zadržavaju pravo korištenja snimki za svoje
potrebe, za potrebe promocije te za potrebe informiranja javnosti.
Svi natjecatelji obvezni su pridržavati se važećih epidemioloških mjera
i uputa.
Klubovi su odgovorni za liječničke preglede svojih natjecatelja.
Ostale napomene:

Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost.
Za ovjeru obilaska staze koristi se SI sustav.
Moguć je najam čipa, do isteka zaliha.
Karte su zaštićene od utjecaja vlage.
Nije dopušteno trčanje po oranicama i privatnim posjedima.

