
UPUTE 

ZA TRKAČE



Sukladno "Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama
kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne
epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja
prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja“ za
preuzimanje brojeva te sudjelovanje na Runway Run
2022 MORAJU imati zadovoljen jedan od sljedećih uvjeta:
- Posjedovanje valjane EU digitalne COVID potvrde (ne
starije od 270 dana),
- Negativni PCR test ili brzi antigenski test (ne stariji od 72
sata),
- Potvrdu o preboljenju COVID-19 bolesti (ne stariju od 270
dana) ili
- Potvrdu o cijepljenju (za treće zemlje) koje potvrđuju
cijepljene s:
  - dvije doze cjepiva koja se koristi u državama članicama
EU-a ne stariju od 270 dana, pod uvjetom da je prošlo 14
dana od kada su primili drugu dozu, ili
  - jednom dozom cjepiva, ne stariju više od 270 dana, ako
se cjepivo primjenjuje u jednoj dozi (Janssen/Johnson &
Johnson), pod uvjetom da je prošlo 14 dana od kada su
primili jednu dozu.

Uvjeti za izdavanje digitalnog Covid certifikata EU dostupni
su na web stranici www.eudigitalnacovidpotvrda.hr. Uvjeti
za zemlje treće strane dostupni su na web stranici
entercroatia.mup.hr.

Ova je pravila donio Stožer civilne zaštite Republike
Hrvatske u cilju sprečavanja širenja zaraze koronavirusa i
mi smo ih kao organizatori obvezni provoditi. Ako se ova
pravila promijene, objavit ćemo promjene putem naše web
stranice i društvenih mreža. Natjecatelji će uoči događaja
e-mailom primiti detaljne upute.

 

 



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, 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.

 

Svi natjecatelji moraju proći sigurnosni pregled.
Nije moguće trčati pod tuđim 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.

 

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

 

VAŽNE INFORMACIJE

 

Navijači i pratnja ne mogu prisustvovati utrci zbog
sigurnosnih razloga i epidemioloških mjera.

 

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

 



START
Petak, 04/03/2022 u 17:15 sati

CHECK-IN (PREUZIMANJE STARTNIH BROJEVA)
Trkači svoje startne pakete mogu preuzeti 04/03/2022 između
15:00 i 16:15 na registracijskom stolu na prvom katu
putničkog terminala B Zračne luke Dubrovnik.

Startni broj mora se preuzeti osobno, uz predočenje
originalnog identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica,
putovnica). Fotografije i fotokopije istih se ne priznaju.

Natjecatelji moraju preuzeti startne pakete najkasnije do
16:15 sati.
Promjena vlasnika startnog broja NIJE moguća jer služi kao
identifikacija svakog trkača!

 
SIGURNOSNI PREGLED
Sigurnosni pregled počinje u 16:30 sati.

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.
Povrat kotizacije ISKLJUČIVO I JEDINO je moguć ukoliko
Organizator bude prisiljen otkazati utrku uslijed odluke
Civilnog stožera.
Prilikom preuzimanja startnih paketa Organizator će
provjeravati imaju li natjecatelji važeće osobne iskaznice ili
putovnice. 
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 certificiranog 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.
Trkači koji ne žele trčati sa osobnom iskaznicom/putovnicom
mogu istu predati volonteru Du Motiona nakon identifikacije
(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.
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.
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.
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.
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 diskvalifikacijom te će natjecatelj
odmah biti ispraćen s područja zračne luke.
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.

 

 

EPIDEMIOLOŠKE MJERE

Obavezno je nositi zaštitnu masku prilikom boravka u
zatvorenim prostorima zračne luke.
Osoblje Organizatora će nositi zaštitne maske i rukavice.
Dezinficijensi će biti dostupi na prostoru zračne luke.

Preuzimanje startnih paketa
Obavezno je nositi zaštitnu masku prilikom preuzimanja
paketa.
Nije dopušteno grupiranje i dulje zadržavanje osoba tijekom
preuzimanja paketa.

Ulazak u zgradu zračne luke
Prije ulaska u zgradu zračne luke, svi natjecatelji će proći
trijažni proces koji se sastoji od dezinfekcije ruku i mjerenja
temperature. Maksimalan broj trkača u zoni registracije u
jednom trenutku je 10 ljudi pa se natjecatelji mole za
strpljenje i da slušaju upute volontera Du Motiona.
Unutar zatvorenog prostora zračne luke obavezno održavati
sigurnosni razmak od najmanje 2 metra.

 



Start utrke
Svaki će sudionik u startnom paketu dobiti jednu zaštitnu
masku koju je dužan nositi kroz prolaz unutar zgrade zračne
luke.

Pošto je odbacivanje bilo kakvih predmeta na uzletno-sletnu
stazu zračne luke strogo zabranjeno, prilikom izlaska iz zgrade
u startnu zonu, natjecatelji će moći odložiti maske u za to
predviđene kante i nakon toga održavati obavezan sigurnosni
razmak od najmanje 1,5 metar.

Zabranjena su grupiranja tijekom starta i čekanja u zoni.

Tijekom utrke
Molimo sudionike da se ne grupiraju tijekom utrke.

Cilj
Nije dozvoljeno zadržavanje i okupljanje sudionika u ciljnom
prostoru.

Pri ponovnom ulasku u zgradu zračne luke, Organizator će
svakom natjecatelju osigurati nove zaštitne maske koje su
natjecatelji dužni staviti prije ulaska u zgradu zračne luke.

 

 



VREMENSKI LIMIT
60 minuta

 

TOALETI
Toaleti su dostupni natjecateljima u zgradi zračne luke.

 

OKRIJEPNA STANICA
Stanica s osvježenjem (okrijepom) bit će postavljena u startno
-ciljnom prostoru utrke. Konzumiranje okrijepe (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 okrijepu (hranu ili piće) tj. ista će im biti trajno
oduzeta prilikom zaštitnog pregleda prije ulaska u prostor
održavanja utrke.
Važno!: Na stazi neće biti okrijepne stanice zbog
sigurnosnih razloga.

 

 

GARDEROBA 
Natjecateljima će biti dostupna garderoba u kojoj će moći
ostaviti osobne stvari koje ne smiju unositi u prostor
održavanja utrke.

STARTNI PAKET
Svaki natjecatelj uvršten na startnu listu dobit će: 
·službenu majicu utrke
·unikatnu sudioničku medalju (na cilju utrke) 
·startni broj 
·elektronsko mjerenje i obradu rezultata 
·okrijepu na cilju

 



Napomene:
· Natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost i
izdržljivost, a to potvrđuju ispunjavanjem prijavnog
obrasca te preuzimanjem startnog broja.
· Organizator ne snosi odgovornost za nastale štete,
povrede ili nezgode za vrijeme održavanja utrke.
· Epidemiološke mjere propisane su sukladno HZJZ
preporukama, te postoji mogućnost izmjene o čemu će
sudionici biti navrijeme obaviješteni.

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.

 

 

TRKAČKA STAZA
Utrka se trči po uzletno-sletnoj i rulnoj stazi Zračne luke
Dubrovnik, a ulazak je na terminalu B. 
.

 


