
Homo si plivat – Crikvenica Challenge 500m 
Raspis i propozicije  
 
Naziv manifestacije: 
FESTIVAL SPORTSKE REKREACIJE 2015.  
 Homo si plivat – 1. Crikvenica Challenge 500m 

Organizator: 
Zajednica sportova PGŽ, TZ Crikvenice i KDP Primorje (sportska komponenta) 

Mjesto, datum i vrijeme održavanja natjecanja: 
Crikvenica, 15.8.2015. start utrke u 09:30 

Opis i karakteristike staze na kojoj se održava natjecanje: 
Utrka starta u moru unutar gradskog kupališta sa ciljem na vanjskom rubu otvorenog bazena, gdje završava i utrka Šilo-
Crikvenica koja se pliva istovremeno. Takmičenje se odvija unutar psihološke brane koja ograđuje kupalište. Budući da se 
pliva unutar akvatorija kupališta uz psihološku branu, natjecatelji su obvezni pripaziti i izbjegavati moguće susrete i doticaja 
s kupačima koji će se unatoč upozorenju, približavati psihološkoj brani u blizini koje će se odvijati takmičenje. Jednako tako 
se plivačima preporučuje upotreba plivačkih kapica, kako bi se lakše razlikovali od kupača.  
Plivače kontrolira sudac iz brodice. 

Program i satnica natjecanja: 
08:15 – Prijava natjecatelja pored gradskog otvorenog bazena, gdje su prijave i za utrku Šilo-Crikvenica.  
09:15 – završetak prijava  
09:20 – okupljanje plivača na mulu neposredno prije ograđenog ulaza na gradsku plažu 
09:25 – upute glavnog suca i prozivka plivača 
09:30 – START UTRKE: 
10:00 – završetak utrke kada se natjecatelji koji nisu prošli ciljem, smatraju kupačima i nije im dozvoljeno približavanje, niti 
prolazak ciljem 
10:40 – doček natjecatelja glavne utrke Šilo – Crikvenica 
11: 30 – objava rezultata (odvojeno od objave za glavnu utrku) 
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  
2. na dan utrke 
Natjecatelj ima pravo nastupa nakon što je pravilno ispunio Prijavnicu za nastup najkasnije 30 minuta prije početka 
natjecanja. 

Iznos pristojbe i način uplate: 
Pristojba za utrku za plivačice i plivače je 50 kn za uplate prispjele do 12.8.2015. na IBAN:, 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 
 

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. 

 


