
Homo si plivat – 1000m Sv. Jakova 
Jadranovo, 4.8.2015. 
Raspis i propozicije  
 
Naziv manifestacije: 
Homo si plivat – 1000m Sv. Jakova 
Organizator: 
Mjesni odbor Jadranovo i KDP Primorje (sportska komponenta) 

Mjesto, datum i vrijeme održavanja natjecanja: 
Jadranovo, 4.8.2015. start utrke u 18:00 

Opis i karakteristike staze na kojoj se održava natjecanje: 
Utrka starta u moru unutar kupališta i uvale Neriz sa ciljem i startom u moru 10-tak metara od 
plaže kod kupališnog kafića  Grota (gljiva).  Staza je u obliku trokuta, s dvije okretne plutače  
na dva vrha trokuta, dok treći vrh predstavlja start i cilj. Pliva se u smjeru obratnom od sata, a 
dvije bove se obilaze lijevim ramenom. Ukupna dužina staze je 1000m.  Budući da se pliva u 
neposrednoj blizini kupališta plivačima se preporučuje upotreba plivačkih kapica, kako bi se 
lakše razlikovali od kupača.  
Plivače kontrolira sudac iz brodice. 

Program i satnica natjecanja: 
16:30 – Prijava natjecatelja na terasi kafića  
17:45 – završetak prijava  
17:50 – upute glavnog suca i prozivka plivača 
18:00 – START UTRKE: 
18:45 – završetak utrke kada se natjecatelji koji nisu prošli ciljem, smatraju kupačima i nije 
im dozvoljeno približavanje, niti prolazak ciljem 
19: 30 – objava rezultata 
Objed i proglašenje pobjednika 

Pravo sudjelovanja na natjecanju: 
Utrka je otvorena za sve natjecatelje iz i izvan R. Hrvatske, licencirane i nelicencirane 
takmičare. 
Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost; potvrđujući to vlastitim potpisom prilikom 
ispunjavanja prijave neposredno prije utrke ili prethodno on line Internet pravilno ispunjenom 
prijavom. Odgovornost nije prenosiva na organizatora natjecanja. Za natjecatelje mlađe od 18 
godina uz prijavnicu potpisuje se Izjava roditelja/ staratelja kojom se dopušta sudjelovanje 
maloljetnog natjecatelja na utrci. 
Maloljetnim osobama bez potpisa roditelja/staratelja neće biti dopušteno sudjelovanje na 
natjecanju. 

Prijava nastupa 
Sudjelovanje na natjecanju prijavljuje se PRIJAVOM u za to određenom terminu. 
Prijaviti se može: 
1. online formularom na web stranicama KDP Primorja 
2. na dan utrke 

Natjecatelj ima pravo nastupa nakon što je pravilno ispunio Prijavnicu za nastup najkasnije 15 
minuta prije početka natjecanja. 

Iznos pristojbe i način uplate: 
Pristojba za utrku za plivačice i plivače je 50 kn za uplate prispjele do 2.8.2015. na IBAN 
M.O. Jadranova, odnosno 60 kn za naknadne uplate ili uplate pri registraciji neposredno prije 
utrke. 

Opis priznanja i nagrada: 
– MUŠKARCI  i ŽENE apsolutno i na bazi hendikep sustava uz koeficijente pomoću kojih se 
izračunava korigirano vrijeme. Apsolutni pobjednici se ne boduju u hendikep sustavu. 

Ostalo 
– Organizator na natjecanju osigurava liječniku službu.– Prilikom nastupa zabranjeno je: 
– svaki fizički sukob na natjecanju (udaranje, potezanje natjecatelja i sl.) 
– stajanje, odmaranje ili bilo kakav kontakt sa obalom, psihološkom branom ili brodicom iz 
pratnje 
– Organizator ima pravo izmjena i dopuna propozicija za natjecanje do samog starta utrka 
– vrhovni sudac: Iris Španjol 
– rukovoditelj natjecanja: Mirko Rutar 

Napomena: 
– U slučaju nepredviđenih okolnosti organizator zadržava pravo izmjene propozicija, odnosno 
u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta  ili u slučaju više sile, odnosno potpune 
nemogućnosti sigurnog plivanja, pravo na otkazivanje natjecanja bez obveze povrata uplaćene 
pristojbe. 

http://www.kdp-primorje.hr/?p=3876
http://www.kdp-primorje.hr/?p=3876
http://www.kdp-primorje.hr/wp-content/uploads/2014/11/handicap_coeff.pdf
http://www.kdp-primorje.hr/wp-content/uploads/2015/07/H.Coeff_.2015.pdf
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