PROPOZICIJE 109. PLIVAČKOG MARATONA
ŠILO-CRIKVENICA

15.8.2019.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE

1. Maraton se održava na utvrđenoj stazi od Šila do Crikvenice dužine 3500 m, a boduje se u okviru CRO-CUP-a. Start je s

rive u Šilu, a cilj na Gradskome plivalištu u Crikvenici.
men and men compete at the same time, but the results are:
2. U natjecanju mogu sudjelovati:
a. Plivači i plivačice daljinskog plivanja upisani u Upisnik registriranih i licenciranih natjecatelja za sezonu 2019./2020.
pri Hrvatskom savezu daljinskog plivanja (plivači se natječu i boduju u okviru CRO-CUP-a).
b. Žene i muškarci, članovi sportskih društava i udruga u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, rekreativci, plivači, sportaši.

3. Svaki natjecatelj za svoj nastup preuzima punu odgovornost (prijavom na natjecanje vlastoručnim potpisom) koja nije

prenosiva na Organizacijski odbor ni u slučaju više sile. Za natjecatelje mlađe od 18 godina garantira roditelj (skrbnik) svojim
potpisom na prijavi.

4. Žene i muškarci natječu se istodobno, ali se rezultati ocjenjuju odvojeno i to po kategorijama: APSOLUTNA KATEGORIJA

(M/Ž), Kategorija do 15 godina (M/Ž), Kategorija 16 – 19 godina (M/Ž), Kategorija 20 – 29 godina (M/Ž), Kategorija 30 –
39 godina (M/Ž), Kategorija 40 – 49 godina (M/Ž), Kategorija 50 – 59 godina (M/Ž), Kategorija 60 i više godina (M/Ž),
Najbolji plivač s područja Grada Crikvenice, Najbolja plivačica s područja Grada Crikvenice

5. Sudjelovanje u natjecanju prijavljuje se propisanom on-line prijavnicom koja se nalazi na web adresi

www.rivieracrikvenica.com ili na Facebook stranici „Plivački maraton Šilo-Crikvenica“ ili
* KLIKNI OVDJE ZA PRIJAVU *

6.

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE ČETVRTAK 8.8.2019. do 23:59 sati.
Nakon ovoga roka prijave NISU MOGUĆE!

7. Za sudjelovanje na maratonu potrebno je uplatiti nepovratnu kotizaciju.

KRAJNJI ROK ZA UPLATU JE PETAK 9.8.2019. do 23:59 sati.

Potrebno je uplatiti sljedeći iznos (po natjecatelju):
1. KRUG: Natjecatelj prijavljen od 15.7.2019. 08:00h do 31.7.2019. 23:59h - 120,00 kn (17,00 €)
2. KRUG: Natjecatelj prijavljen od 1.8.2019. 00:00h do 8.8.2019. 23:59h - 200,00 kn (28,00 €)
NATJECATELJ KOJI SE PRIJAVIO I UPLATIO KOTIZACIJU ZA 108. PLIVAČKI MARATON (2018.)
IMA 50% POPUSTA PRILIKOM PRIJAVE NA 109. PLIVAČKI MARATON (2019.):
Natjecatelj prijavljen u 1. KRUGU - 60,00 kn (9,00 €)
Natjeljatelj prijavljen u 2. KRUGU - 100,00 kn (14,00 €)
KOTIZACIJU NEĆE BITI MOGUĆE UPLATITI U GOTOVINI NA DAN MARATONA!

INFORMACIJE ZA UPLATU KOTIZACIJE:
Podatci za plaćanje iz Hrvatske:
Primatelj: Turistička zajednica Grada Crikvenice
IBAN: HR7224020061100111622
Model: 00; Poziv na broj: 2220-OIB plivača* ili kluba (ako plaća klub)
Opis plaćanja: IME I PREZIME PLIVAČA + PM2019
Podatci za plaćanje iz inozemstva:
Primatelj: Turistička zajednica Grada Crikvenice
IBAN: HR7224020061100111622
SWIFT: ESBCHR22
Model: 00; Poziv na broj: 2220-OIB plivača* ili kluba (ako plaća klub)
Opis plaćanja: IME I PREZIME PLIVAČA + PM2019
*Natjecatelji (stranci) koji nemaju vlastiti OIB upisuju OIB Turističke zajednice Grada Crikvenice: 78748346087

Trošak svih bankovnih naknada plaća natjecatelj !
Presliku potvrde o uplati OBAVEZNO poslati na e-mail: maraton@tzg-crikvenice.hr
SUDIONICI S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE NE PLAĆAJU KOTIZACIJU (na upit su dužni
organizatoru predočiti osobnu iskaznicu). PREBIVALIŠTE SE DOKAZUJE OSOBNOM ISKAZNICOM (za maloljetne, adresa
roditelja).
U cijenu kotizacije uračunati su:
•
•
•
•
•

osiguranje plivača kod osiguravajuće kuće
službena majica-suvenir maratona
čip za mjerenje vremena koji ostaje plivačima
diploma o sudjelovanju
zajednički ručak nakon utrke

8. Svi natjecatelji obvezni su doći 15.08.2019. od 7:30 do 8:30 sati na Gradsko plivalište u Crikvenici, gdje se obavlja registracija
natjecatelja, preuzimanje čipova za mjerenje vremena i potpisivanje prijava. Svi natjecatelji koji su na vrijeme izvršili
registraciju bit će brodicama prevezeni na mjesto starta utrke (Šilo - otok Krk).

Natjecatelji također mogu registraciju obaviti na mjestu starta utrke (Šilo), ukoliko tako navedu prilikom prijave.
Mjerenje vremena svih prijavljenih natjecatelja obavljat će se elektronski (čipom – narukvicom koju će natjecatelji staviti na
ruku).

9. Start natjecanja je u 10:00 sati u moru uz rivu u Šilu (otok Krk), a cilj na vanjskom zidu Gradskog plivališta u Crikvenici.

Završetak natjecanja je u 11:30 sati. U tijeku trajanja natjecanja primjenjuju se pravila Hrvatskog saveza za daljinsko plivanje,
koja provode vrhovni sudac i sudački žiri. Za sve natjecatelje koji tijekom utrke odustanu od daljnjeg plivanja ili do završetka
natjecanja u 11:30 ne stignu do cilja, osigurano je plovilo za ukrcaj.

10. Kada vrhovni sudac maratona u 11:30 označi kraj natjecanja (ili prekine utrku ranije zbog više sile), svi plivači koji su u tom

trenutku još u moru dužni su poštivati tu odluku te se ukrcati u plovilo u pratnji maratona. Ukoliko plivač/plivačica inzistira
na nastavku plivanja, organizator ne snosi nikakvu odgovornost za sigurnost i zdravlje plivača.

11. Organizacijski odbor ima pravo izmijeniti ili dopuniti odredbe ovih propozicija.
SVIM NATJECATELJIMA 109. PLIVAČKOG MARATONA
ŠILO - CRIKVENICA ŽELIMO PUNO USPJEHA!
Organizacijski odbor
mob: 00385 91 578 3829;
e-mail: maraton@tzg-crikvenice.hr

