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PROPOZICIJE 

45. PLIVAČKOG MARATONA  
PREKO – ZADAR 

05.08.2017. 
 

 
1. Natjecanje se održava na utvrđenoj stazi, od Preka do Zadra, dužine 4500 metara. Start je s 

rive u Preku, u 9:00 sati, a cilj na vanjskom zidu ljetnog bazena na plivalištu Kolovare u 
Zadru. 

 
2. U natjecanju sudjeluju natjecatelji obaju spolova, članovi športskih društava i udruga u 

Republici Hrvatskoj i inozemstvu, te rekreativci. Žene i muškarci natječu se istodobno, ali se 
rezultati boduju odvojeno i po kategorijama. 

 
3. Kategorije su: - Apsolutna M 

                                    - Apsolutna Ž 
u kojoj se boduje plasman svih natjecatelja, (M/Ž) bez obzira u koju starosnu kategoriju 
pripadaju, koji završe natjecanje u zadanom vremenu. 

           Pored dvije apsolutne kategorije natjecatelji se boduju i po  
            STAROSNIM KATEGORIJAMA: 

- M/Ž do 15 godina (rođeni 2002.g. i mlađi) 
- M/Ž do 19 godina (rođeni 2001. – 1998.g.) 
- M/Ž do 29 godina (rođeni 1997. – 1988.g.) 
- M/Ž do 39 godina (rođeni 1987. – 1978.g.) 
- M/Ž do 49 godina (rođeni 1977. – 1968.g.) 
- M/Ž do 59 godina (rođeni 1967. – 1958.g.) 
- M/Ž 70+ (rođeni 1947.g. i stariji) 
 

4. Svaki punoljetni natjecatelj za svoj nastup preuzima punu odgovornost  
vlastoručnim potpisom, koja nije prenosiva na Natjecateljski odbor ni u slučaju više sile. 
 

5. Za natjecatelje mlađe od 18 godina odgovornost svojim potpisom, na Izjavu roditelja , 
preuzima roditelj ili staratelj. Izjava roditelja ili staratelja sastavni je dio Prijavnice i mora biti 
uredno ispunjena i potpisana. 

 
6. Sudjelovanje u natjecanju prijavljuje se propisanom prijavnicom koju natjecatelji dostavljaju 

Natjecateljskom odboru najkasnije do četvrtka, 03. kolovoza 2017. godine, do 10:00 sati. 
Natjecatelji moraju ispuniti IZJAVU PRATIOCA koja je sastavni dio Prijavnice i kao takva 
mora biti uredno ispunjena i potpisana od strane pratioca. 
 

7. Svaki natjecatelj bez obzira na mjesto prebivališta mora sam osigurati pratnju brodom. 
     

8. Kotizacija za maraton iznosi 100,00 kuna, treba uplatiti na žiro račun Plivačkog kluba 
„Zadar“ IBAN: HR4224070001100136437, model HR05 19-0508-132017, opis plaćanja: 
Kozitacija za (Ime i Prezime), do četvrtka 03. kolovoza 2017. te uplatnicu priložiti s 
prijavom. 

 
9. Natjecatelji bez ispunjene Prijavnice i Izjave pratioca, priložene zdravstvene potvrde i 

uplaćene kotizacije neće dobiti startni broj i ne mogu nastupiti u službenoj konkurenciji. 
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10. Natjecanje počinje u 9:00 sati, a trka traje 2 sata (do 11 sati), (službeno vrijeme trke je 2 
sata). Svi natjecatelji koji isplivaju u tom vremenu ulaze u službenu konkurenciju. 

 
11. Natjecatelji ne smiju tijekom natjecanja dotaknuti brod, vesla ili neku osobu (u brodu ili na 

moru), niti smiju upotrijebiti ikakvo pomagalo. Pratnja u brodu ne smije „bodriti“ natjecatelja 
skočivši u more i plivati s njim. 

 
12. Nagrade za apsolutnu kategoriju M/Ž su pehari za tri prvoplasirana natjecatelja i medalje za 

tri prvoplasirana plivača u STAROSNIM KATEGORIJAMA, diplome i majice za sve 
natjecatelje, te pehari za najmlađeg i najstarijeg natjecatelja. 

 
13. Natjecateljski odbor ima pravo izmijeniti ili dopuniti odredbe ovih Pravila. 

 
 
 
 

           PLIVAČKI KLUB „ZADAR“ 
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