www.pk-arena.hr

16. PLIVAČKI MARATON
«CUP STOJA 2019»
Propozicije
1. Natjecanje se održava 03. kolovoza 2019. (subota) u Puli na Gradskom kupalištu «Stoja»,
na utvrđenoj stazi dugoj 2.000 metara, od obale uvale «Stoja» do okretišnih i kontrolnih bova
(plutača) dva kruga i nazad do cilja, a sve prema skici koja se nalazi u privitku ovih Propozicija.
Start je u 10:00 sati iz mora.
2. U natjecanju sudjeluju žene i muškarci koji mogu biti plivači športskih društava i udruga u
Republici Hrvatskoj i inozemstvu, te rekreativci. Žene i muškarci natječu se istodobno, ali se
rezultati ocjenjuju odvojeno. Osim apsolutne kategorije, vrednuju se i slijedeće starosne
kategorije:
•
•
•
•
•
•
•

M/Ž do 11
M/Ž do 14
M/Ž do 18
M/Ž do 29
M/Ž do 39
M/Ž do 49
M/Ž 50 i stariji

(rođeni 2008. i mlađi)
(rođeni 2005. i mlađi)
(rođeni 2001. i mlađi)
(rođeni 1990. i mlađi)
(rođeni 1980. i mlađi)
(rođeni 1970. i mlađi)
(rođeni 1969. i stariji)

Kategorije su zatvorene.
3. Svaki natjecatelj potpisuje izjavu kojom preuzima potpunu odgovornost za svoj nastup na
maratonu koja ni u kojem slučaju nije prenosiva na Organizatora. Za maloljetne natjecatelje
izjavu potpisuje roditelj/staratelj.
4. Sudjelovanje na natjecanju prijavljuje se propisanom prijavnicom koju natjecatelji trebaju
popuniti na dan održavanja maratona i osobno predati organizatoru do 9:30 sati.
Prijave natjecatelja biti će zaključene 30 minuta prije starta.
5. Natjecatelji su obvezni uplatiti kotizaciju u iznosu od 80,00 kuna, drugi član iste obitelji 70
kuna, treći član 50 kuna, a četvrti i svaki slijedeći član obitelji ne plaća kotizaciju.
6. Natjecanje traje 1 sat i 30 min., stoga će se smatrati da su u tijeku natjecanja odustali
natjecatelji koji u tom roku nisu stigli na cilj, te će isti biti podignuti na čamac organizatora.
7. Ukoliko plivač tijekom utrke ustanovi da ne može isplivati cijelu trasu a predviđeno trajanje
natjecanja nije dostignuto, plivač može odustati na način da se popne u čamac organizatora

ili da otpliva do najbliže obale. U slučaju odustajanja ili ukoliko plivač uopće ne starta,
obavezno se treba javiti organizatoru za zapisnički stol gdje je izvršio prijavu.
8. Natjecatelji ne smiju u tijeku natjecanja dotaknuti brod, veslo ili neku osobu (u brodu ili na
moru), niti smiju upotrijebiti ikakvo pomagalo. Pratnja u brodu ili sa kraja ne smije “bodriti”
natjecatelja skočivši u more ili plivati s njim.
9. Natjecatelje od starta do cilja prate plovila Organizatora sa službenim osobama i sucima.
10. Prilikom prijave/registracije natjecatelj dobiva na korištenje čip za elektronsko mjerenje
vremena koji mora nositi tijekom trajanja utrke. Ukoliko natjecatelj izgubi/ne izvrši povrat
čipa nakon ulaska u cilj dužan je organizatoru isplatiti naknadu za štetu u iznosu od 400,00
kn.
11. Na maratonu će biti nagrađeni peharom pobjednici u apsolutnoj ženskoj i muškoj kategoriji.
Tri najbolje plivačice i plivači iz svake starosne kategorije kao i najstariji i najmlađi učesnik
biti će nagrađeni medaljama.
12. Svi natjecatelji dobivaju promotivnu majicu organizatora.
13. Organizator ima pravo izmijeniti i dopuniti odredbe ovih Propozicija
Prikaz plivačke staze, pliva se dva kruga:

