SPORT ZA SVE OREHOVICA

*

OPĆINA OREHOVICA

*

AK „MEĐIMURJE“ ČAKOVEC

organiziraju

1. UTRKU POVODOM DANA OPĆINE OREHOVICA

KRUG PO REVICI
NEDJELJA, 22.5.2022. – 16 sati
Udruga „Sport za sve“ Orehovica u suradnji s Općinom Orehovica i Atletskim klubom
„Međimurje“ Čakovec, organizira 1. utrku u Orehovici povodom dana Općine.
DATUM: Nedjelja, 22. svibnja 2022. godine s početkom u 16 sati.
RASPORED UTRKA:
Utrka građana 3,2 km (1 krug) - start 16,00
Glavna utrka 6,4 km (2 kruga) - start 16,00
START I CILJ: Na nogometnom igralištu NK Croatia, Orehovica
KATEGORIJE: MU22, MS, M30, M40, M50, M60, M70 i ŽU22, ŽS, Ž30, Ž40, Ž50, Ž60
OGRANIČENJA: na 3,2 km ne mogu nastupati rođeni 2011. i mlađi, a na 6,4 km 2007. i mlađi
PRIJAVE: Online prijave na stranici www.akm.hr ili uoči utrke od 14,30 sati. (za sve one koji se
prijave do 16.5.2022. osigurana je majica).
STARTNINA: Startnina iznosi 50 kn, a uplaćuje se prilikom podizanja startnih brojeva;
NAGRADE: Pehari za prva tri natjecatelja u ukupnom poretku na 3,2 km i 6,4 km i medalje za
prva tri natjecatelja po kategorijama na 3,2 i 6,4 km. Podjela nagrada održat će se u 17:30
sati ispod šatora kraj igrališta NK Croatia Orehovica gdje je organiziran i obrok nakon utrke;
CILJ UTRKE je promocija Općine te promoviranje zdravog načina života i poticanje sportskorekreativnih aktivnosti. OSTALI PODACI: obvezan je nastup sa startnim brojem koji osigurava
organizator; utrka se održava bez obzira na vremenske uvjete; INFORMACIJE Danijela
Kreslin 098873700 ili Renata Martinec 0989792957
SVI NATJECATELJI NASTUPAJU NA VLASTITU ODGOVORNOST! Nastupiti mogu svi zdravi
natjecatelji i svi trče na osobnu odgovornost. Prijavom na utrku natjecatelj se odriče
mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke te potvrđuje svoje zdravstveno
stanje i spremnost da završi utrku.

Pozivamo Vas da se pridružite našem slavlju i uživate kako u trčanju tako i druženju nakon utrke.

