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VAŽNE INFORMACIJE

Trkači koji sudjeluju moraju biti stariji od 16 godina.
Svi maloljetnici moraju imati pristanak roditelja za sudjelovanje
u utrci. 

Svi natjecatelji moraju proći sigurnosni pregled. 
Nije moguće trčati pod tudim brojem i mijenjati brojeve.
Broj ne možete preuzeti bez osobnih dokumenata i morate ga 
preuzeti osobno.
Sve detalje o sigurnosnom pregledu možete naći na sljedećoj stranici.

Navijači i pratnja ne mogu prisustvovati utrci zbog 
Sigurnosnih razloga.

Besplatni parking je osiguran na glavnom parkiralištu 
Zračne Luke te na parkiralištu ispred putničke zgrade B (dolasci).

!
S obzirom da se utrka održava u zaštitno-ograničenom području 
zračne luke, prijava i uplata kotizacije za utrku ne garantiraju 
ispunjavanje uvjeta za ulazak u zaštitno-ograničeno područje zračne 
luke, a samim time i nastup na utrci. Oni natjecatelji koji ne prođu 
sigurnosnu provjeru ne mogu sudjelovati na utrci. U slučaju da osoba 
ne prođe sigurnosnu provjeru, uplaćena kotizacija se ne može 
prenijeti na drugu osobu niti može biti vraćena.

Organizator ne snosi odgovornost za štete, povrede ili nezgode koje 
mogu nastati trkačima za vrijeme održavanja utrke.



START 

Nedjelja 08/03/2020 u 17:30

CHECK-IN (PREUZIMANJE STARTNIH BROJEVA)

Trkači svoje startne pakete mogu preuzeti 08/03/2020 između 15:30 i 16:30 
na registracijskom stolu na prvom katu putničkog terminala B Zračne 
luke Dubrovnik

Startni broj mora se preuzeti osobno, uz predočenje identikacijskog dokumenta 
(osobna iskaznica, putovnica)

Natjecatelji moraju preuzeti startne pakete najkasnije do 16:30 sati
Promjena vlasnika startnog broja NIJE moguća jer služi kao identikacija 
svakog trkača!

SIGURNOSNI PREGLED
Sigurnosni pregled počinje u 16:00

Natjecatelji na utrku obavezno moraju ponijeti VAŽEĆI osobni dokument. U 
suprotnom natjecatelj neće moći ući u zaštitno-ograničeno područje zračne 
luke bez obzira na plaćenu kotizaciju. U ovom slučaju povrat kotizacije nije 
moguć.

Natjecatelji koji nemaju startni broj i osobni dokument neće moći pristupiti 
zaštitnom pregledu i samim time sudjelovati u utrci.

Ulazak u zaštitno ograničeno područje, odnosno u prostor za zaštitni pregled 
biti će dozvoljen isključivo osobama koje će se nalaziti na popisu sudionika 
utrke, a što će biti provjeravano od strane certiciranog zaštitnog osoblja 
kako bi se osigurala primjena propisanih zahtjeva kontrole pristupa.

Pri pristupanju zaštitnom pregledu te nakon utrke pri izlasku iz zaštitno-
ograničenog područja natjecatelji moraju imati vidljivo istaknut startni broj 
na prsima ili trbuhu.

Prilikom ulaska u područje zaštitnog pregleda, sudionik utrke mora pokazati 
zaštitnom osoblju zaduženom za kontrolu pristupa oznaku sudionika utrke 
(startni broj) i osobni dokument sa slikom.

Prilikom preuzimanja startnih paketa Organizator će provjeravati imaju li 
natjecatelji važeće osobne iskaznice ili putovnice.

Životinjama nije dozvoljen ulazak.

Natjecatelji koji iz bilo kojeg razloga ne prođu zaštitni pregled neće moći 
sudjelovati u utrci i uplaćena kotizacija im neće biti vraćena.

Trkači koji ne žele trčati sa osobnom iskaznicom/putovnicom mogu istu 
predati volonteru Du Motiona nakon identikacije (spomenute u prethodnoj 
točki), a prije zaštitnog pregleda, te istu preuzeti nakon utrke prilikom 
izlaska iz zaštitno ograničenog područja zračne luke.

Svi nedozvoljeni predmeti pronađeni tijekom zaštitnog pregleda bit će trajno 
oduzeti.



VREMENSKI LIMIT
60 minuta!
GARDEROBA I SVLAČIONICE
Natjecateljima će biti dostupne svlačionice i garderobe u kojima će moći 
ostaviti osobne stvari koje ne smiju unositi u prostor održavanja utrke.

TOALETI
Toaleti su dostupni natjecateljima u zgradi Zračne Luke.

OKREPNA STANICA
Stanica s osvježenjem (okrepom) bit će postavljena u startno-ciljnom 
prostoru utrke. Konzumiranje okrepe (hrana i piće) isključivo je dozvoljeno 
u startno-ciljnom prostoru utrke, a strogo zabranjeno na stazi kojom se trči 
utrka.
Natjecatelji u prostor održavanja utrke ne smiju unositi nikakvu vlastitu 
okrepu (hranu ili piće) tj. ista će im biti trajno oduzeta prilikom zaštitnog 
pregleda prije ulaska u prostor održavanja utrke.
VAŽNO! Na stazi neće biti okrepne stanice zbog sigurnosnih razloga.

ZABAVA
Newrest pasta party biti će organizirana u restoranu na 3. katu zgrade C 
- odlasci Zračne luke Dubrovnik nakon završetka utrke.

Natjecateljima je strogo zabranjeno bacanje otpada ili bilo kakvih predmeta 
na stazu po kojoj se trči utrka. Kršenje bilo koje od ovih odredbi bit će 
sankcionirano isključivanjem iz utrke i diskvalikacijom te će natjecatelj 
odmah biti ispraćen s područja zračne luke.

Tijekom utrke ne smije se prelaziti linija ruba uzletno-sletne staze (bijele 
boje) i staza za vožnju (žute boje). Desno od navedenih linija nalazi se 
aeronautička signalizacija (rasvjeta na uzletno sletnoj stazi) koja može 
predstavljati opasnost od ozljede/pada trkača. Zbog toga je strogo 
zabranjeno trčanje desno od linije ruba uzletno-sletne staze i staza za 
vožnju.

Nakon završetka utrke, prilikom izlaska natjecatelja iz zaštitno-ograničenog 
područja, voditi će se evidencija natjecatelja prema popisu ulazaka 
natjecatelja u zaštitno-ograničeno područje. Stoga  je važno da se startni 
broj ne skida s majice nakon završetka utrke. Također na istom mjestu biti 
će moguće preuzeti svoje osobne dokumente.

Natjecatelji u startnu zonu smiju unijeti isključivo mobilni uređaj i sportski 
sat.

Osobni predmeti koje sudionik nosi sa sobom moraju biti dobro 
osigurani/pričvršćeni od padanja i gubljenja.



Napomene
· Natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost i izdržljivost, a to potvrđuju 
ispunjavanjem prijavnog obrasca te preuzimanjem startnog broja.
· Organizator ne snosi odgovornost za štete, povrede ili nezgode koje 
mogu nastati trkačima za vrijeme održavanja utrke.

TRKAČKA STAZA
Utrka se trči po uzletno-sletnoj i rulnoj stazi Zračne luke Dubrovnik, 

.a ulazak je na terminalu B

STARTNI PAKET ZA SVE NATJECATELJE
Svaki natjecatelj uvršten na startnu listu dobiva:
·s lužbenu majicu utrke
·u nikatnu sudioničku medalju (dobiva se u cilju utrke)
·s tartni broj
·e lektronsko mjerenje i obradu rezultata
·o krepu na startu/cilju
·z abava nakon utrke

REZULTATI 
· Mjerenje vremena i obrada rezultata natjecatelja vršit će se elektronski pomoću 
jednokratnih čipova. Molimo da se startni broj ne savija kako se ne bi oštetio 
čip koji je u njega ugrađen.
·U trka će imati tzv. “gun start“, a to znači da je start svih natjecatelja u istom 
trenutku bez obzira koliko je natjecatelj udaljen od startne linije. U konačnim 
rezultatima natjecatelji će moći doći i do informacije o svome “chip vremenu” 
no poredak se vrši na osnovu “gun starta”.


