Orijentacijski klub Maksimir
Trg kralja Tomislava 9, Zagreb, Croatia
OIB:04380452833
web: www.ok-maksimir.hr
e-mail: ok.maksimir@gmail.com
OK Maksimir poziva vas na orijentacijsko natjecanje

36. POKAL ZAGREBA
Vrijeme održavanja:
Mjesto održavanja:
Organizator:
Glavni organizator:
Postavljač staza:
Kontrolor:
Vrsta natjecanja:
Teren:
Karta:
Kategorije:

Prijave:

Startnina:

Uplate:
Prvi start:
Udaljenost do starta:
Zagrijavanje:
Proglašenje:
Dolazak na
natjecanje:

Obavijesti:
Nagrade:

21. i 22. svibanj rujan 2016.
Zagreb, Agronomski fakultet, Park Maksimir – V. jezero
OK Maksimir
Tomislav Kaniški
Tomislav Kaniški
Darko Merunka
subota 21. svibanj sprint, boduje se za Sprint kup Hrvatske,
nedjelja 22. svibanj štafetno, nerangirano.
21. svibanj urbani prostor
22. svibanj park šuma, mreža putova, mjestimično zarašten.
21. svibanj Fakultetsko dobro, 1:4 000, E=2,5m, stanje 2015.
22. svibanj Park Maksimir, 1:10 000, E=2,5m, stanje 2016.
21. svibanj MŽ12, 16, 20, 21, 35, M50, Open
22. svibanj MŽ16 (2 člana različitog spola)
MŽM21 (bar 1 ženski član, starta u sredini)
MŽ45 (2 člana različitog spola)
Do ponedjeljka 16.05.2016. preko online servisa za:
21. svibanj. na
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?Com
petitionID=2821
22. svibanj na mail tomislav.kaniski@lzmk.hr, u prijavi navesti
kategoriju, redoslijed članova štafete i broj SI čipa.
21. svibanj juniori i mlađi 50 kn, seniori i stariji 70 kn, registrirani
natjecatelji imaju 50% popusta,
22. svibanj MŽM21 90 kn, MŽ45 60 kn, MŽ16 40 kn.
Naknadne prijave moguće ukoliko ima slobodnih mjesta.
U gotovini, na dan natjecanja ili na račun kluba HR 76
23900011100131666 sa naznakom "za 36. PKZ" prije natjecanja.
21. svibanj 15:00 sati,
22. svibanj 10.00 sati.
21. svibanj 500 m,
22. svibanj 100 m.
Na putu do starta.
subota 21. svibanj u 16:30 sati,
nedjelja 22. svibanj do 12.00 sati.
Osobnim i javnim gradskim prijevozom:
21.svibanj, Agronomski fakultet, link na parking.
22. svibanj, Parka Maksimir. Link na ciljni prostor (livada kod V.
jezera).
http://www.ok-maksimir.hr/
Kontakt: tomislav.kaniski@lzmk.hr; 095 9080222
Medalje za 3 prvoplasirana natjecatelja/štafete po kategorijama.

Orijentacijski klub Maksimir
Trg kralja Tomislava 9, Zagreb, Croatia
OIB:04380452833
web: www.ok-maksimir.hr
e-mail: ok.maksimir@gmail.com
Napomene:

Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost.
U nedjelju 22. svibnja biti će nekoliko događanja u Parku (donji
južni dio) te računajte sa pronalaskom parkinga.
Za ovjeru obilaska staze koristi se SI sustav.
Nije dozvoljeno trčanje po području sa zabranjenim pristupom,
simbol 528.1 (tzv. "privatni posjed").
Na terenu se nalazi gradilište. U prirodi je ograđeno ogradom a na
karti označeno okomitim ljubičastim prugama, simbol 709. Strogo
zabranjeno područje zbog sigurnosti natjecatelja.
U Parku Maksimir postoje područja sječe šume. Područja će biti
jasno označena na terenu (manje površine) te ih treba izbjegavati
radi sigurnosti natjecatelja.
U nedjelju 22. svibnja biti će nekoliko događanja u Parku (donji
južni dio) te računajte sa dodatnim vremenom pronalaska
parkinga.
Karte su zaštićene od utjecaja vlage.
Zabranjeno korištenje svih vrsta čavlića (spikeova) na
natjecateljskoj obući. Na obje utrke.
Pratite obavijesti na stranicama natjecanja.
Molimo vas slijedite upute organizatora i čuvajte okoliš.

