
Plivački maraton „Podstrana 2018. – NG7“ – rekreativna utrka 1000 m

Datum održavanja: 15.7.2018.

Vrijeme održavanja: od 8:30 

Mjesto održavanja: Ispred jedriličarskog kluba Podstrana, ( Cesta Mutogras 18 A, Podstrana)

PROPOZICIJE REKREATIVNE UTRKE 1000 m

Organizator: Sportska udruga  Nova generacija 7 – Sung 7, Podstrana

 

STAZA

 Rekreativna utrka u dužini od 1.000 m predviđena je u prvom redu za sudionike mlađe od 15 
godina, ali na utrci mogu nastupiti i stariji od 15 godina . Start je ispred jedriličarskog kluba 
Podstrana, pliva se na stazi  oblika trokuta dužine 1.000m (2 bove okreta) u smjeru 
suprotnom od smjera kazaljke na satu. Bove se prolaze lijevim ramenom. 

SUDJELOVANJE

 Na natjecanju mogu sudjelovati članovi sportskih klubova i rekreativci iz RH i inozemstva.

 Žene i muškarci nastupaju istovremeno, ali se rezultati ocjenjuju odvojeno.

 Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost o čemu daje pisanu izjavu prilikom prijave 
na natjecanje.

 Osobe mlađe od 18 godina mogu nastupati jedino uz potpisanu Izjavu roditelja/ 
staratelja kojom se dopušta sudjelovanje maloljetnog natjecatelja na utrci. 

.

KATEGORIJE

Natjecatelji se natječu u sljedećim kategorijama:

1. APSOLUTNA KATEGORIJA (M/Ž) za natjecatelje mlađe od 15 godina,

2. STAROSNE KATEGORIJE (M/Ž),

 kategorija do 11 godina (M/Ž),

 kategorija od 12-13 godina (M/Ž),

 kategorija od 14 - 15 godina (M/Ž),

 kategorija od 16+ godina (M/Ž),

Sudionici stariji od 15 godina natječu se isključivo u kategoriji M/Ž 16+, dok se natjecatelji mlađi od 
15 godina natječu u apsolutnoj kategoriji i starosnim kategorijama.

 



NAGRADE

Nagrade po kategorijama:

1. APSOLUTNA KATEGORIJA za natjecatelje mlađe od 15 godina

 1. mjesto - pehar, + medalja

 2. mjesto - medalja

 3. mjesto - medalja

2. STAROSNE KATEGORIJE

 prva tri mjesta u kategoriji – medalje

 najmlađi  – simbolična nagrada

Svaki natjecatelj dobiva majicu i finišersku medalju za isplivani maraton. Također, za sve natjecatelje 
je osigurana okrijepa. 

NASTUP

 Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost - potvrđujući to vlastitim potpisom prilikom
ispunjavanja Prijavnice za sudjelovanje na maratonu, koja nije prenosiva na organizatora 
natjecanja ni u slučaju više sile.

 Za natjecatelje mlađe od 18 godina svojim potpisom jamči roditelj ili staratelj. Uz prijavnicu 
potpisuje se Izjava roditelj/ staratelja kojom se dopušta sudjelovanje maloljetnog natjecatelja
na utrci.

 Maloljetnim osobama bez potpisa roditelja/ staratelja neće biti dopušteno sudjelovanje na 
natjecanju.

 Vremensko ograničenje za utrku iznosi 45 minuta nakon starta.

PRIJAVA NASTUPA

 Sudjelovanje na natjecanju prijavljuje se putem web stranice SUNG 7. Prijave  
završavaju 14.07.2018. (subota) u 23:59 sati.

 Natjecatelj ima pravo nastupa nakon što uplatio kotizaciju te pravilno ispunio prijavnicu na 
internetu.

 Prijave će biti moguće i na dan natjecanja na samom startu

POČETAK NATJECANJA

 Natjecanje započinje 15.07.2018. (nedjelja) u 8:30 sati, a završetak natjecanja je 45 minuta 
nakon samog starta. 

 Natjecatelji koji u  tom vremenskom roku završe natjecanje ulaze u službenu konkurenciju.

KOTIZACIJA

 Kotizacija za natjecanje za uplate do 9.07.2018. u 23:59 iznosi 30,00 kn. Kotizacija se 
uplaćuje na račun društva putem opće uplatnice ili internet bankarstva.

http://www.sung7.hr/


 Kotizacija za natjecanje za uplate do 14.07.2018. u 23:59 iznosi 40,00 kn. Kotizacija se 
uplaćuje na račun društva putem opće uplatnice ili internet bankarstva.

 Kotizacija za natjecanje za uplate na dan održavanja natjecanja iznosi 50,00 kn. Kotizacija se 
uplaćuje u gotovini.

 Podaci za uplatu:

o Platititelj:                    Ime i prezime plivača

o Primatelj:                    Sportska udruga „Nova Generacija 7“

o Iznos:                           30,00 kn (za uplate do 9.7.2018), 40,00 kn (za uplate od 10.7. do 
14.7.2018)

o IBAN                            HR8424840081104762780

o Poziv na broj:             15072018

o Opis plaćanja: Kotizacija za  rekreativnu utrku – Ime i prezime plivača

 U slučaju uplate na račun društva potrebno je ponijeti potvrdu o plaćanju na dan utrke.

 SMJEŠTAJ

 Svi natjecatelji koji bi htjeli organizirati noćenje u jednom od privatnih smještaja mogu 
kontaktirati Turističku zajednicu  u Podstrani (0038521333775/00385955410667 
info@visitpodstrana.hr ) ili organizatora maratona. (00385981940281 vg.gavelo@gmail.com)

OSTALO

 Organizator na natjecanju osigurava zdravstvenu službu i spasioce.

 Natjecatelji za vrijeme nastupa imaju pratnju brodica.

 Pravila plivačkog maratona „Podstrana 2018. – NG7“ – prema Pravilniku o natjecanjima 
Hrvatskog saveza daljinskog plivanja (www.hsdp.hr )

 Popis dopuštenih plivačkih kostima (uključujući obične kupaće kostime) - Dostupno 
na: http://www.fina.org/content/fina-approved-swimwear

 U nedopuštenim odijelima (neopren za triatlon i slično) nastup moguć ali samo van 
konkurencije.

Prilikom nastupa zabranjeno je = automatska diskvalifikacija:

 kraćenje staze

 svaki fizički sukob na natjecanju (udaranje, potezanje natjecatelja i sl.),

 dodir sa čamcima za spašavanje (s namjerom odmora i sl.).

ZAVRŠNO

Organizator ima pravo izmjena i dopuna propozicija za natjecanje.

http://www.fina.org/content/fina-approved-swimwear
http://www.hsdp.hr/

