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HRVATSKI RONILAČKI SAVEZ
I
RONILAČKI KLUB «ŠODERICA» KOPRIVNICA
organiziraju
III UTRKU KUPA RH U
DALJINSKOM PLIVANJU PERAJAMA
I
FINALE KUPA RH U DALJINSKOM PLIVANJU PERAJAMA ZA KADETE
Šoderica, 5. rujna 2020.
Mjesto natjecanja: akvatorij jezera Šoderica, dužina staze 2000 m za skupine A, B , C i V te
1000 m za skupine D, E i F .
Pravo sudjelovanja imaju svi članovi klubova učlanjenih u HRS s važećom članskom
iskaznicom HRS-a, uplaćenom kotizacijom, ovjerenim liječničkim pregledom ne starijim od
6 mjeseci, sukladno Zakonu o športu i potpisanom izjavom odgovornosti.
Pravo sudjelovanja uz navedene uvjete (osim stavke 1 ) imaju i članovi ekipa Hrvatske vojske
i Policije te natjecatelji klubova ostalih federacija učlanjenih u CMAS.
Ekipe: natjecanje se održava u muškoj i ženskoj konkurenciji. Broj natjecatelja u ekipi nije
ograničen.
Prijave: se dostavljaju na naslov: RK “Šoderica“, Čarda 26, 48000 Koprivnica ili na E- mail:
rk.soderica@gmail.com najkasnije do 3. rujna 2020.
Neprijavljenim natjecateljima neće biti dopušten start.
Plasmani: se određuju u pojedinačnoj žensko - muškoj konkurenciji na 2000 m apsolutno i
posebno za kategorije B, C i V te pojedinačno u žensko-muškoj konkurenciji na 1000 m
apsolutno i kategorije E i F .
Nagrade: medalje za prva tri mjesta za sve pojedinačne kategorije, medalje za sve pojedinačne
kategorije za finale kupa i pehari za ženski i muški ekipni i ukupni klupski plasman finalno.
Start: starta se prema prijavama u skladu sa programom natjecanja.
Pristupnina: iznosi 100,00 kuna po natjecatelju. Pristupnina se uplaćuje prilikom verifikacije.
Žalbe: se predaju u pisanom obliku glavnom sucu do 30 minuta nakon spornog događaja. Uz
žalbu se plaća i pristojba od 200,00 kn, koja se vraća ako se žalba usvoji, u protivnom sredstva
ostaju domaćinu.
Odgovornost: Hrvatski ronilački savez i RK “Šoderica“ kao organizator i domaćin
natjecanja otklanjaju svaku odgovornost za naknadu štete koja može proizaći iz ovog
natjecanja. Svi natjecatelji nastupaju na osobnu odgovornost što potvrđuju potpisom izjave
odgovornosti. Svi malodobni natjecatelji moraju imati potpisano dopuštenje voditelja ekipe.

Verifikacija: okupljanje i verifikacija u klupskim prostorijama od 9:00 sati.
Satnica:
5.rujna 2020.
9:00- 9:30 verifikacija
10:00 start za kategorije A,B,C i V
11:30 start za kategorije D, E, F
15:00 proglašenje rezultata
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IZJAVA O ODGOVORNOSTI ZA NATJECATELJE
III. UTRKA KUPA RH U
DALJINSKOM PLIVANJU PERAJAMA 5. rujna 2020.
Organizatoru natjecanja

IZJAVA
Ja, dolje potpisani, kao član______________________________________
(naziv kluba)
ovime izjavljujem da posjedujem dovoljno iskustva i treninga da bi sudjelovao
na 8. klupskom i pojedinačnom državnom prvenstvu u daljinskom plivanju perajama.
Izjavljujem da sam izvrsnog zdravstvenog stanja što potvrđuje i priložena liječnička potvrda.
Ukoliko se dogode promjene mog zdravstvenog stanja prije ili za vrijeme natjecanja, obavezujem se da
ću o tome obavijestiti organizatora. Također se obavezujem da ću se striktno pridržavati pravila
natjecanja i odluka sudaca.
Potpisivanjem ove izjave, oslobađam organizatora 6. srpnja 2019. od bilo kakve odgovornosti u slučaju
nezgode koja bi proizišla iz treninga ili natjecanja.

R.b.

Ime i prezime

Godište

Potpis

HRVATSKI RONILAČKI SAVEZ
Ronilački klub “Šoderica “ Koprivnica

3

Hrvatski ronilački savez
Ronilački klub " Šoderica " Koprivnica
III utrka kupa RH u DPP
2000
m

Ime i prezime

spol

godište

1000
m

Br.članske
iskaznice
HRS-a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4

