5. KOLO DALMACIJA KUP-a TKON NA 3.000 m
PLIVAČKI MARATON TKON 2019
TKON, 21/07/2019 ( NEDJELJA )
Organizator: Klub daljinskog plivanja „Donat“-Zadar

STAZA
Plivački maraton u sklopu Dalmacija kup-a (u daljnjem tekstu natjecanje) održava se u Tkonu, otok
Pašman, u dužini od 3000 m, dana 21.07.2019.g.
Start i cilj će biti u Tkonu na plaži Mrviska, a pliva se Tkon-Ugrinić-Tkon.
Start je sa vanjske strane mula, pliva se obrnuto od kazaljke na satu, daljnja staza označena bovama.
Pored bova se prolazi lijevim ramenom.
Cilj će biti označen natpisom FINISH.
Ulazak u cilj snima se s video kamerom.
Pliva se u morskoj vodi.
Staza

SUDJELOVANJE
Broj natjecatelja, poradi sigurnosti istih ograničen je na 150 natjecatelja.
Na plivačkom maratonu TKON 2019 mogu sudjelovati članovi plivačkih klubova i rekreativci iz RH i iz
inozemstva do popune limita broja sudionika od 150 natjecatelja.
Za natjecatelje koji nisu registrirani ili licencirani potrebna je liječnička potvrda!
Žene i muškarci nastupaju istovremeno, ali se rezultati ocijenjuju odvojeno.

KATEGORIJE ZA PLIVAČKI MARATON TKON 2019
Apsolutna kategorija M/Ž: 1,2. i 3. mjesto - pehar
Starosne kategorije M/Ž:
A 60+ (rođ. 1959g i stariji), B 50-59 (rođ. 1960-1969), C 40-49 ( rođ. 1970-1979), D 30-39 (rođ. 19801989), E 20-29 (rođ. 1990-1999), F 16-19 (rođ. 2000-2003), G 0-15 (rođ. 2004 i mlađi)
Svaki natjecatelj dobiva majicu za isplivano natjecanje.
Nakon završetka natjecanja organizator organizira ručak i proglašenje pobjednika.

NASTUP
Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost - potvrđujući to vlastitim potpisom
prilikom ispunjavanja Prijavnice za sudjelovanje na maratonu, koja nije prenosiva na organizatora natjecanja ni
u slučaju više sile.
Za natjecatelje mlađe od 18 godina svojim potpisom jamči roditelj ili staratelj. Uz
prijavnicu potpisuje se Izjava roditelja/ staratelja kojom se dopušta sudjelovanje
maloljetnog natjecatelja na utrci.
Maloljetnim osobama bez potpisa roditelja/ staratelja neće biti dopušteno sudjelovanjena natjecanju.

PRIJAVA NASTUPA
Sudjelovanje na natjecanju prijavljuje se on line formularom u za to određenom terminu.
Prijaviti se može online formularom na web stranici : https://www.kdpdonat.hr/prijava-maraton
Natjecatelj ima pravo nastupa nakon što je pravilno ispunio Prijavnicu za nastup najkasnije 30 minuta
prije početka natjecanja.

POČETAK NATJECANJA
Natjecanje započinje u 10:15 sati.

KOTIZACIJA
Kotizacija iznosi 80,00kn i plaća se na licu mjesta.
ZADNJA PRIJAVA SE ZAPRIMA 30 MINUTA PRIJE POČETKA NATJECANJA samo u slučaju kad nije
ispunjen broj natjecatelja.

PRIJEVOZ
U Tkon se dolazi trajektom iz Biograda na moru koji polazi u 7,8 i 9 sati, vožnja traje 20 minuta.

OSTALO ...
Organizator na natjecanju osigurava zdravstvenu službu.
Natjecatelji za vrijeme nastupa imaju pratnju brodova.
Prilikom nastupa zabranjeno je = automatska diskvalifikacija: kraćanje staze,
dalje:
svaki fizički sukob na natjecanju (udaranje, potezanje natjecatelja i sl.),
stajanje, odmaranje ili bilo kakav kontakt sa obalom
dodir sa brodovima za spašavanje (s namjerom odmora i sl.).

ZAVRŠNO
Organizator ima pravo izmjena i dopuna propozicija za natjecanje.
Natjecanje se održava sukladno odredbama Pravilnika za natjecanja u daljinskom
plivanju.
Plivači smiju nastupiti samo u odjelima odobrenim od FINA-e.
Svaki natjecatelj dobiva majicu i bon za ručak.

Utrka na 1000 m

Za sve one koji misle da ne mogu isplivati 3000m organizirali smo utrku na 1000m.
Start utrke je u 10:15 sati.
Staza je ista kao i za maraton, okret je na prvoj bovi udaljenoj 500m.
Cilj je na povratku.
Svaki natjecatelj dobiva majicu i bon za ručak.
Kategorije m/ž
0-15
16+
Sudjelovanje na natjecanju prijavljuje se on line formularom u za to određenom terminu.
Prijaviti se može online formularom na web stranici : https://www.kdpdonat.hr/prijava-maraton
Natjecatelj ima pravo nastupa nakon što je pravilno ispunio Prijavnicu za nastup najkasnije 30 minuta
prije početka natjecanja
Za sve maloljetne natjecatelje svojim potpisom jamči roditelj ili staratelj. Uz prijavnicu potpisuje se Izjava
roditelja/staratelja kojom se dopušta sudjelovanje na utrci. Maloljetnim natjecateljima bez potpisa
roditelja/staratelja neće biti dopušteno natjecanje ta utrci
Kotizacija iznosi 60,00kn i plaća se na licu mjesta.
ZADNJA PRIJAVA SE ZAPRIMA 30 MINUTA PRIJE POČETKA NATJECANJA.

Utrka 300m za djecu
Za najmlađe do 12 godina organizirat ćemo malu trku na 300 m koja će startati u 10:00 sati.
Kotizacija za malu trku iznosi 50 kn.
Prijave i uplata kotizacije bit će na licu mjesta.
Organizacijski odbor

