
 
 

OK Jelen vas poziva na još jedno naše jedinstveno 

orijentacijsko natjecanje: 

 

Datum održavanja: Subota, 3. rujna. 2022. 

Mjesto održavanja: Novaki Petrovinski (pored Jastrebarskog) 

Organizator: OK Jelen 

Glavni organizator: Ivan Šeperić-Grdiša 

Postavljač staza: Ivan Šeperić-Grdiša 

Kontrolor: Ana Beblek 



 

Tip natjecanja: Labirint u polju kuruze 

Karta: Točna i precizna, skoro pa dvobojna („kuruza“ i „nije kuruza“). 

Opis terena: 

Kuruza, tj. prolazi kroz kuruzu.  

Nema bitnijih promjena nadmorske visine.  

Moguće blato.  

Oštro lišće s obje strane prolaza, obvezni dugi rukavi. 

Prijave: 

Do ponedjeljka 29. 8. 2022. putem online servisa 

https://bit.ly/v_tudoj_kuruzi  

Naknadne prijave moguće su samo ukoliko ima slobodnih mjesta uz 

plaćanje tekuće naknade organizatoru 

Kategorije: M14, Ž14, M18, Ž18, M45, Ž45, MUŠKI A, MUŠKI B, ŽENE A, ŽENE B. 

Izvlačenje startnih 

vremena: 

Kad organizator stigne, no trudimo se da bude bar 3 dana prije 

natjecanja. 

Startnine: 

Juniori i mlađi 25 kn, seniori i stariji 30 kn.  

Natjecatelji registrirani pri Savezu imaju pravo na istu cijenu. 

Isključivo uplata na žiro račun kluba (HR48 2360000 1101410159). 

Prvi start: 11:00 

Dolazak na 

natjecanje: 

Novaki Petrovinski se nalaze na samoj D1 prometnici, između 

Jastrebarskog i Donjeg Izimja.  

Na D1 će biti postavljeni putokazi koji vas vode do mjesta natjecanja. 

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 

Majice: Moguće je naručiti majicu s logotipom natjecanja po cijeni od 70 kuna 

https://bit.ly/v_tudoj_kuruzi
mailto:info@okjelen.hr


 

GDPR: 

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. 

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. 

Ostale napomene: 

Svi natjecatelji obvezni su pridržavati se važećih epidemioloških mjera 

i uputa. 

Klubovi su odgovorni za liječničke preglede svojih natjecatelja. 

Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost. 

Za ovjeru obilaska staze koristi se SI sustav. SIAC neće biti aktivan. 
Moguć je najam čipa, do isteka zaliha, po cijeni od 10 kuna. 

Karte su zaštićene od utjecaja vlage. 

Nije dopušteno kretanje van označenih staza/prolaza, pogotovo u 

svrhu kraćenja staze. 

Organizator ne odgovara za izgubljene i/ili ukradene stvari. 

Molim Vas da prostor natjecanja održavate čistim i urednim. 

 

 


