9. LEN European Aquatics Day 27/6/2021:
PROPOZICIJE
Organizator / priređivač:
HSDP/KDP Primorje
Mjesto, datum i vrijeme održavanja natjecanja:
Rijeka, 27.6.2021 start u 11:00
Opis i karakteristike staze na kojoj se održava natjecanje:
Natjecanje se održava istovremeno u dvije utrke na 1000 m i 3000 m. Start i cilj
obje utrke su u moru ispod Bazena Kantrida. Staza i okretne plutače za utrku su
postavljene kao na mapi ovdje: www.kdp-primorje.hr
Program i satnica natjecanja:
9:30 – Kupalište Ploče ispod Bazena Kantrida: Prijava natjecatelja
10:45 – Briefing
11:00 – START UTRKA: 1000 m (limit 30′) i 3000 m (80′)
12:45 – Objed za sudionike
13:30 – Proglašenje pobjednika
Pravo sudjelovanja na natjecanju:
Obje utrke su otvorene za natjecatelji iz i izvan R. Hrvatske, licencirane i
nelicencirane takmičare članove klubova za daljinsko plivanje i plivačkih klubova,
kao i za rekreativce..
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:
Isključivo online formularom na web stranicama kluba: www.kdp-primorje.hr
Natjecatelj ima pravo nastupa nakon što je potvrdio dolazak najkasnije 20 minuta
prije početka natjecanja.
Iznos pristojbe i način uplate:
Pristojba za utrke na 3000m i 1000m iznosi 100 kn za uplate prispjele do

25.06.2021. na IBAN :HR7924840081105746935 KDP Primorje, odnosno 120 kn na
dan utrke.
Opis priznanja i nagrada:
3000m
– MUŠKARCI apsolutno Državno za sve dobne skupine i CRO CUP
po kategorijama M15, M19, M29, M39, M49, M59, M60+ U sustavu KVARNER
PLIVA bodovno.
– ŽENE apsolutno Državno za sve dobne skupine i CRO CUP te po kategorijama
Ž15, Ž19, Ž29, Ž39, Ž49, Ž50, Ž60+. U sustavu KVARNER PLIVA bodovno.
1000m
– MUŠKARCI apsolutno i bodovno
– ŽENE apsolutno i bodovno.
– Osobe s invaliditetom prema posebnim kategorijama
25 m
– djeca promotivno
Ostalo
– Organizator na natjecanju osigurava liječnika i licencirane spasioce uz AVD
uređaj za reanimaciju.
– Natjecatelji za vrijeme nastupa imaju vizualnu pratnju spasioca iz brodova te
mogu zatražiti pomoć dizanjem ruke.
– Prilikom nastupa zabranjeno je:
– kraćenje staze
– 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.).
– Organizator ima pravo izmjena i dopuna propozicija za natjecanje do samog
starta utrka
– rukovoditelj natjecanja: Mirko Rutar
Napomena:
– Staza je postavljena neposredno uz kupališta, stoga su sudionici obvezni paziti
na kupače koji se eventualno približe natjecateljima.
– Natjecateljima koji nisu licencirani u HSDP preporučuje se plivanje sa
sigurnosnom plutačom koju im osigurava organizator,
– U slučaju nepredviđenih okolnosti organizator zadržava pravo izmjene
propozicija, a u slučaju više sile pravo na otkazivanje natjecanja bez obveze
povrata uplaćene pristojbe.
– Plivač je također obavezan nositi kapicu sa svojim startnim brojem, koju će
dobiti od organizatora. U slučaju gubitka ili oštećenja natjecatelj je dužan
organizatoru nadoknaditi iznos od 100 kn za kapicu, odnosno 150 kn za
sigurnosnu plutaču.

Posebne mjere vezane za Korona pandemiju:
– on line prijavljeni plivači se moraju odjaviti elektronskom poštom, odnosno ne
doći na natjecanje u slučaju povećane tjelesne temperature ili bilo kakve sumnje
na zarazu COVID-19 virusom
– prilikom dolaska svim plivačima će se izmjeriti temperatura infracrvenim
daljinskim termometrom i ako je ista povišena, morat će se udaljiti iz prostora
natjecanja
– prilikom ulaska u prostor natjecanja potrebno je dezinficirati ruke postavljenim
dispanzerom.
– preporučuje se natjecateljima nošenje zaštitnih maski do ulaska u more i nakon
izlaska uz obvezu održavanja međusobnog razmaka od najmanje 1.5 m.

