JaSam O-Summer Cup

Organizator: OK Japetić i OK Jelen
Datum: 8. rujna 2018.

Mjesto održavanja:

Planinarski dom Žitnica na Japetiću, Jastrebarsko,
https://goo.gl/maps/gUDoY8BgAQC2.
GPS: 45.7411838, 15.6035364

Glavni organizatori: Luka Kosić i Ivan Šeperić-Grdiša
Postavljač staza: Ivan Šeperić-Grdiša
Kontrolor: Jasminka Cindrić-Perković
Vrsta natjecanja: Prvenstvo Hrvatske, CRO-HUN-ITA-SLO Pre-O kup
Karta:

Japetić, 1:4 000, E=5m
Karta je povećana s 1:10 000, uz ucrtane dodatne detalje.
Uglavnom čista, mjestimično zaraštena šuma, mreža puteva, mnogo
zemljanih i ponešto kamenih detalja.

Vrsta terena i Staza je prilagođena osobama s poteškoćama u kretanju. Na stazi ima
prohodnost staze: vidljivog korijenja drveća, preporuča se dodatna pomoć osobama u
kolicima.
Javite nam ako je potrebno osigurati osobu za guranje kolica.
Prvi start: 16:30
Od 16:00 u za to predviđenom prostoru. Moguće su sitnije promjene,
ovisno o jutarnjem natjecanju. Više u obavijestima prije natjecanja.
Karantena:

U slučaju kašnjenja natjecatelj će biti diskvalificiran, osim ako postoji
valjan razlog za kašnjenje i nije bilo utjecaja na natjecanje.
Ulazak u karantenu nakon početka natjecanja neće biti moguć, bez
obzira na razlog kašnjenja.

Startna lista:

Natjecatelji napuštaju karantenu prema startnim listama koje će biti
objavljene najkasnije na dan natjecanja.

Kategorije: E Open, E Para, E Junior, A Open
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Do ponedjeljka 3. 9. 2018. Putem online servisa
Prijave:

http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3969

Naknadne prijave su moguće samo ukoliko ima slobodnih mjesta uz
plaćanje startnine uvećane za 20 kuna.
75 HRK za sve kategorije

Startnine: Natjecatelji registrirani pri HOS-u plaćaju startninu sukladno odluci
Saveza.
Uplate:

U gotovini na dan natjecanja ili unaprijed na broj žiro-računa
HR48 2360000 1101410159, uz predočenje potvrde kod prijava.

Proglašenje: Po završetku natjecanja i obrade rezultata.
Nagrade: Medalje za tri prvoplasirana natjecatelja u svim kategorijama.
Dodatne obavijesti vezane uz natjecanje će biti objavljene
naknadno. Pratite naše stranice te nas kontaktirajte u slučaju
Dodatne obavijesti: nedoumica.
www.okjelen.hr, info@okjelen.hr, +385 98 622 357
Vremenske prilike

U slučaju magle i grmljavinskog nevremena natjecanje će biti
odgođeno za nedjelju, 9. 9. Natjecanje će se održati u slučaju kiše.

Smještaj u planinarskom domu je moguć ukoliko bude slobodnih
Smještaj: mjesta. Molimo kontaktirajte organizatore za provjeru slobodnih mjesta
i rezervaciju.
Vlastitim prijevozom do Jastrebarskog te dalje pratiti upute za dolazak:
http://bit.ly/2vrMFVh.
Moguć je i dolazak planinarskim stazama iz Kupeć Dola te od Šumskog
Dolazak na
dvora (označeno na karti). Koristiti isključivo planinarske staze koje
natjecanje:
dolaze direktno do južne i zapadne livade kod planinarskog doma
Žitnica.
Zabranjen je dolazak iz bilo kojeg drugog smjera.
Gastronomija: Planinarski dom pruža bogat izbor hrane i pića.
Zdravstvena Klubovi su odgovorni za liječničke preglede svojih natjecatelja.
sposobnost: Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost.
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Natjecanje se odvija u parku prirode, molimo vas za odgovorno
ponašanje i za sobom ostavite samo otiske cipela.
Prije i poslije sudjelovanja na natjecanju zabranjeno je kretanje po
terenu i pripadajućim planinarskim stazama, sve do završetka
Napomene: natjecanja tj. dok se ne proglase pobjednici. Natjecatelji koji nastupaju i
na nedjeljnom natjecanju ne smiju ulaziti u teren sve do završetka
nedjeljnog natjecanja.
Prijavom i dolaskom na natjecanje, natjecatelji i posjetitelji pristaju biti
audio-vizualno snimljeni.

