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I. PLIVAČKI MARATON NOVALJA 2021. 
NOVALJA , 04.09.2021. (subota) 
 
Nadnevak održavanja: 04. 09. 2021. 
Vrijeme održavanja: 10.00 sati  (od 08.00 do 13.00 sati) 
Mjesto održavanja: Grad Novalja - novaljski akvatorij - lokacija kod pontona 
Dužina staze 3000 m 
Start iz mora 
 
Organizator: 
 
RONILAČKI KLUB DUPIN NOVALJA 
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVALJE  
GRAD NOVALJA 
 

Natjecanje na I. Plivačkom maratonu Novalja 2021 uvršteno je u kalendar HDSP-a za 
2021.godinu 
 

PROPOZICIJE 1. PLIVAČKOG MARATONA NOVALJA 2021. 
 
 

 

1. Maraton se održava 04.09.2021. (subota) sa startom u 10.00 sati, na utvrđenoj stazi 
nepravilnog pravokutnika u dužini 1000 m  i pliva se tri (3) kruga od novaljske rive 
prema izlazu iz uvale, kružno do pontona pokraj novaljske rive ukupne dužine 3000 m.  

2. Četiri (4) su okretne plutače žute boje koje se obilaze lijevim ramenom (u smjeru 
obrnutom kazaljke na satu)  

 
 Izgled staze I. Plivačkog maratona Novalja 2021. -  1000 m x 3 kruga =3000 m 
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Start je iz mora pokraj rive u novaljskom portu pokraj pontona uz rivu. 
Start je sa sjeverne strane mula, pliva se obrnuto od kazaljke na satu duž sjeverozapadne 
obale u gradskoj luci Novalja te nakon 400 m okomito prema izlazu iz luke, potom natrag 
prema cilju (nepravilni pravokutnik, dvokružno 1500m). Duljina staze je 3000 m,  
označena žutom i crvenom (orijentacijskom) bovom. Žute bove se obilaze lijevim ramenom.  
 
Cilj je u visini pontona označen prugama (lijevak) i velikom oznakom na ciljnim vratima, 
FINISH. 
Ulazak u cilj snima se sa video kamerom. 
Pliva se u morskoj vodi, kontroliranoj redovito od nadležnih zdravstvenih službi. 
 
Na novaljskom plivačkom maratonu mogu sudjelovati i članovi plivačkih klubova i 
rekreativci iz RH i iz inozemstva do popune limita broja sudionika od 150 natjecatelja. 
Žene i muškarci nastupaju istovremeno, ali se rezultati ocjenjuju odvojeno. 
  
2. Kategorije : 
 
Žene i muškarci natječu se istodobno, ali se rezultati ocjenjuju odvojeno i to po kategorijama:  
 

1. APSOLUTNA KATEGORIJA - M/Ž - pehari za prva tri mjesta 

 STAROSNE KATEGORIJE    - M/Ž - medalje za prva tri mjesta u kategoriji 

1 Kategorija do 15 godina             - M/Ž  

2. Kategorija od 16 – 19 godina    - M/Ž    

3. Kategorija od 20 – 29 godina    - M/Ž    

4. Kategorija od 30 – 39 godina    - M/Ž    

5. Kategorija od 40 – 49 godina    - M/Ž    
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NAGRADE:  
Nagrade pobjednicima u APSOLUTNOJ KATEGORIJI M/Ž pripadaju i novčane nagrade. 
1.mjesto M/Ž – nagrada 700.00 kn 
2.mjesto M/Ž – nagrada 500,00 kn 
3.mjesto M/Ž – nagrada 300,00 kn 
 
STAROSNE KATEGORIJE (M/Ž) – dodjeljuju se medalje za prva tri mjesta u kategoriji.  
 
 
2.1. Troje prvoplasiranih natjecatelja/ica dobivaju športska odličja i prigodne nagrade, dok svi  
ostali natjecatelji koji su u zadanom vremenu isplivali maraton, dobivaju priznanje 
organizacijskog odbora i (finišerska medalja, diploma za sudjelovanje) službenu majicu 
maratona, kao i ručak. 
 
2.2. Najmlađi/a kao i najstariji/a u kategoriji se određuje u skladu s godinom rođenja, a ne 
datumom i godinom rođenja 
 
2.3. Najbolji plivač/ica s prebivalištem na području Grada Novalje se dokazuje osobnom 
iskaznicom ili adresom roditeljsko/skrbničkom ispravom. 
 
2.4. Natjecatelji/ce iz točke 2.2. i 2.3.dobivaju pehare za nagradu 
 
 
 
3. SUDJELOVANJE 
 
3.1. Plivači i plivačice daljinskog plivanja upisani u Upisnik registriranih i licenciranih 
natjecatelja za sezonu 2021./2022. pri Hrvatskom savezu daljinskog plivanja (plivači koji se 
natječu i boduju u okviru CRO-CUP-a).  
 
3.2. Žene i muškarci, članovi sportskih društava i udruga u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, 
rekreativci, plivači, sportaši.  
 
3.3. Organizacijski odbor ima pravo uručiti posebne pozivnice za najviše 10 natjecatelja 
 
3.4. Svaki natjecatelj za svoj nastup preuzima punu odgovornost (prijavom na natjecanje 
vlastoručnim potpisom) koja nije prenosiva na Organizacijski odbor ni u slučaju više sile. 
 
4.Za natjecatelje mlađe od 18 godina jamči roditelj (skrbnik) svojim potpisom na Izjavi roditelja 
- staratelja. kojom se dopušta sudjelovanje maloljetnog natjecatelja na utrci. 
Maloljetnim osobama bez potpisa roditelja/staratelja neće biti dopušteno sudjelovanje 
na natjecanju. 

6. Kategorija od 50 – 59 godina    - M/Ž    

7 Kategorija od 60 i više godina  -  M/Ž    

8 Najbolji plivač s prebivalištem na području Grada Novalje          -pehar 

9 Najbolja plivačica s prebivalištem na području Grada Novalje    -pehar 

10 Najstariji/a plivač/ica                                                                          -pehar 

11 Najmlađi/a plivač/ica                                                                          -pehar 
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5. Ukoliko se ovaj događaj, zbog objektivnih razloga (uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, 
koji neće jamčiti sigurnost sudionika i sl. ), ne bude mogao realizirati 04.rujna 2021.god. 
maraton će se održati dan poslije, nedjelja 05.rujna 2021., u istome terminu i pod istim 
uvjetima navedenima u nastavku propozicija.  
 
 

6. SMJEŠTAJ: 
 
Svi natjecatelji koji bi htjeli organizirati noćenje u jednom od privatnih smještaja mogu 
kontaktirati: 
Putnička agencija „AURORA“ Novalja 
Tel. +385 053 663 493 
Info@aurora-travel.hr 
 

 

7. PRIJAVA:  
 
7.1. Sudjelovanje u natjecanju prijavljuje se propisanom on-line prijavnicom koja se nalazi na 
web adresi: https://visitnovalja.hr/1-plivacki-maraton-novalja-2021/ 
Prijava se smatra potpunom i natjecatelj ima pravo nastupa nakon što je pravilno ispunio 
prijavu te uplatio kotizaciju. Natjecatelji koji izvrše potpunu prijavu do 03.09.2021. (petak) u 
23:59 sati ostvaruju pravo nastupa (iznimno na startnom mjestu). Startna lista biti će 
objavljena na web stranici: https://visitnovalja.hr/1-plivacki-maraton-novalja-2021/ 
 
 
Natjecatelji dostavljaju prijavu Organizacijskom odboru najkasnije do petka 03.09.2021.g. do 
23:59 sati na mail adresu : rkdupin.novalja@gmail.com 
 
Nakon toga roka prijave neće biti moguće, KAO NI PRIJAVE NA LICU MJESTA (iznimno na 
startnom mjestu). 
 
8. KOTIZACIJA:  
 
8.1. Za sudjelovanje na maratonu potrebno je uplatiti slijedeći iznos:  
 

a) natjecatelji prijavljeni do 03.09.2021. do 23:59 moraju uplatiti 100,00 kn nepovratne 
kotizacije (po plivaču) . Za nastup svaki plivač treba uplatiti kotizaciju koja je utvrđena i 
objavljena u Raspisu natjecanja. Potvrdu o plaćanju potrebno je dostaviti na adresu 
elektroničke pošte  rkdupin.novalja@gmail.com zaključno do 03.09.2021. (petak) u 
23:59 sati. 
 

Podaci za plaćanje iz Hrvatske:  
 
PRIMATELJ: RONILAČKI KLUB DUPIN NOVALJA 
ADRESA: Jakišnica 309 
IBAN: HR3624020061100912035 
model 00; poziv na broj: OIB plivača ili kluba (ako plaća klub)  
opis plaćanja: kotizacija za plivački maraton Novalja 2021  
 

https://visitnovalja.hr/1-plivacki-maraton-novalja-2021/
https://visitnovalja.hr/1-plivacki-maraton-novalja-2021/
mailto:rkdupin.novalja@gmail.com
mailto:rkdupin.novalja@gmail.com
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Podaci za plaćanje iz inozemstva:  
 
PRIMATELJ: RONILAČKI KLUB DUPIN NOVALJA 
ADRESA: Jakišnica 309 
IBAN: HR HR3624020061100912035 
SWIFT/BIC:  ESBCHR22 
 
Model: 00; poziv na broj: OIB plivača ili kluba (ako plaća klub)  
Stranci - natjecatelji koji nemaju vlastiti OIB  
opis plaćanja: ime natjecatelja - kotizacija za plivački maraton 2021.  
 
Trošak svih bankovnih naknada plaća natjecatelj.  
 
U cijenu kotizacije uračunati su:  
- osiguranje plivača kod osiguravajuće kuće  
- službena majica - suvenir maratona  
- diploma o sudjelovanju  
- zajednički ručak nakon utrke 
 
PRESLIKU POTVRDE O UPLATI OBVEZNO POSLATI NA E-MAIL: rkdupin.novalja@gmail.com 
 
 
SUDIONICI S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA NOVALJE NISU OBVEZNI PLATITI 
KOTIZACIJU (na upit su dužni organizatoru predočiti osobnu iskaznicu).  
 
 
 
9. REGISTRACIJA I NUMERIRANJE:  
 
9.1. Svi natjecatelji obvezni su doći 04.09.2021. od 08:00 do 09:30 sati na Gradsku rivu (ispred 
pontona na rivi), plivalište u Novalji, gdje se obavlja registracija natjecatelja, ispis dodijeljenih 
brojeva na ramenima i lopaticama) za mjerenje vremena i potpisivanje nepotpisanih prijava.  
 
9.2. Natjecatelji koji su na vrijeme izvršili registraciju, upisivanje startnih brojeva bit će im 
dopušten ulazak na mjesto starta utrke po pozivu vrhovnog suca. 
 
UPUTE VRHOVNOG SUCA. Tehnički sastanak s natjecateljima na kojem će vrhovni sudac dati 
upute održati će se 04.09.2021.godine s početkom u 09.45 sati u blizini starta/cilja na rivi. 
 
10. MJERENJE VREMENA svih prijavljenih natjecatelja obavljat će se elektronski ručno. 
 
11. TIJEK UTRKE:  
 
Natjecatelji ulaze u more isključivo po pozivu vrhovnog suca. 
Start natjecanja je u 10:00 sati u moru uz rivu u Novalji, a cilj na pontonu pokraj rive. 
Vremensko ograničenje za utrku je 1 h nakon vremena pobjednika.  
 
11.a. OKRJEPA NATJECATELJA ZA VRIJEME TRAJANJA NATJECANJA 
 

mailto:rkdupin.novalja@gmail.com
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Okrjepa ili davanje uputa i savjeta natjecateljima, treneri ili drugo stručno osoblje iz pratnje će 
isto moći napraviti sa kopna na točno određenim mjestima (pokraj pontona) te će suci na 
kontrolnim okretnim plutačama (žuta bova) također moći davati okrjepu natjecateljima. 
Preporuča se da natjecatelji sami osiguravaju okrjepu za vrijeme trajanja utrke kao i osobu 
koja će se brinuti o njihovoj okrjepi. Za one natjecatelje koji ne budu mogli sami osigurati 
okrjepu, okrjepu će osigurati priređivač, ali je dužan prilikom prijave navesti kako mu je istu 
potrebno osigurati za vrijeme trajanja natjecanja. Pod pojmom okrjepa osigurana od strane 
priređivača, smatra se voda za piće. 
 
11.b. ZAVRŠETAK NATJECANJA 
 
Završetak natjecanja je 1 h nakon vremena pobjednika/ce. 
Natjecatelji koji u tom vremenskom roku završe natjecanje, ulaze u službenu konkurenciju. 
Sve ostale plivačice i plivači stoga će se smatrati kako su u tijeku natjecanja odustali ako u tom 
roku nisu stigli na cilj. Takav natjecatelj/ica ne može sudjelovati u podjeli nagrada, medalja i 
pokala. 
 
U tijeku trajanja natjecanja primjenjuju se pravila Hrvatskog saveza za daljinsko plivanje, koja 
provode vrhovni sudac i sudački žiri. Za sve natjecatelje koji tijekom utrke odustanu od 
daljnjeg plivanja ili do završetka natjecanja ne stignu do cilja, osigurano je plovilo za ukrcaj.   
 
Neslužbeni rezultati bit će izvješeni na vidnom mjestu na cilju. 
 
Završetak natjecanja (limit) je u skladu s odlukom I.O. HSDP (od 30. lipnja 2019. na Rijeci)  i 
traje 0.30 sati nakon pobjednika natjecanja. Sve ostale plivačice i plivači stoga će se smatrati 
kako su u tijeku natjecanja odustali ako u tom roku nisu stigli na cilj i neće biti rangirani za 
poredak i dodjelu medalja. 
 
12. Kada vrhovni sudac maratona označi kraj natjecanja (ili prekine utrku ranije zbog više sile), 
svi  plivači koji su u tom trenutku još u moru dužni su poštovati tu odluku te se ukrcati u 
plovilo u pratnji predmetnog maratona. Ukoliko plivač/plivačica inzistira na nastavku plivanja, 
organizator ne snosi nikakvu odgovornost za sigurnost i zdravlje plivača.  
 
13. Organizacijski odbor ima pravo izmijeniti ili dopuniti odredbe ovih propozicija.  
 
OSTALO: 
 
14. Organizator na natjecanju osigurava zdravstvenu službu. 
Natjecatelji za vrijeme nastupa imaju pratnju (nadzor) brodova u plivačkom akvatoriju 
 
 
15. Prilikom nastupa zabranjeno je = automatska diskvalifikacija 
-  kraćanje staze 
- pratnja u brodu ili sa kraja ne smije bodriti natjecatelje skočivši u more i plivati s njim ili 
davati mu tempo „zec“ 
- svaki fizički sukob na natjecanju (udaranje, potezanje natjecatelja i sl.),   
- stajanje, odmaranje ili bilo kakav kontakt sa obalom 
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- dodir sa brodovima za spašavanje (s namjerom odmora i sl.), iznimno u slučaju pružanja 
pomoći službene osobe (liječnika) što je u skladu sa OWS 6.7.1. FINA pravila na otvorenim  
vodama 2017. – 2021. kao i Pravilnici HSDP 
 
 
ZAVRŠETAK NATJECANJA 
 
Neslužbeni rezultati biti će izvješeni na rivi pored startne pozicije i štanda Ronilačkog kluba 
Dupin Novalja. 
Službeni prigovor podnosi se u roku od 30 minuta nakon podjele (objave) konačnih 
neslužbenih rezultata. Priređivač će putem razglasa obavijestiti nazočne o početku roka za 
podnošenje prigovora, kao i o isteku roka. Nakon isteku ovog roka i poslije rješavanja 
eventualnih prigovora, vrhovni sudac objavljuje službeni poredak i konačne rezultate 
natjecanja. 
 
PROGLAŠENJA POBJEDNIKA 
 
Proglašenje pobjednika uslijedit će nakon proglašenja konačnih rezultata u skladu s uputama 
Hrvatskog saveza daljinskog plivanja  
 
MJERENJE VREMENA 
Mjerenje vremena obavlja se ručno 
Obrada rezultata obavlja se elektronski 
 
ZAVRŠNO 
Organizator ima pravo izmjena i dopuna propozicija za natjecanje 
Ove propozicije biti će objavljene na web stranici priređivača https://visitnovalja.hr/1-plivacki-
maraton-novalja-2021/, web stranici Saveza: www.hsdp.hr, na Facebook stranici visitnovalja te 
na Facebook stranici Saveza: Hrvatski savez daljinskog plivanja. 
 
 
Prostor predviđen za parkiranje vozila sudionika 1. Plivačkog maratona Novalja 2021. 

https://visitnovalja.hr/1-plivacki-maraton-novalja-2021/
https://visitnovalja.hr/1-plivacki-maraton-novalja-2021/
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COVID MJERE 
 

1. Maraton je organiziran u skladu s aktualnim odlukama Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID -19. 

2. U natjecanju mogu sudjelovati isključivo osobe s važećom EU digitalnom COVID-19 potvrdom 
(o cjepljenju/preboljenju) ili negativnim antigenskim -BAT testom (ne starijim od 48 sati) 
odnosno PCR testom (ne starijim od 72 sata) 

3. Mole se natjecatelji da do 03.09.2021. na e-mail: rkdupin.novalja@gmail.com, adresu 
priređivača dostave EU digitalnu potvrdu radi bržeg postupka registracije. U slučaju 
spriječenosti, potvrdu je moguće predočiti prilikom registracije. Postupak prijave vezan uz 
COVID-19 mjere detaljno je opisan u on -line prijavnici te Vas molimo da ju ispravno popunite 

4. Roditelj/Skrbnik maloljetnog natjecatelja koji želi biti pratnja natjecatelju do početka utrke 
(uključuje i vožnju brodom) također je dužan posjedovati i dostaviti EU digitalnu potvrdu 
/negativan test na e-mail organizatora rkdupin.novalja@gmail.com ili ju predočiti na dan 
maratona. 

mailto:rkdupin.novalja@gmail.com
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5. Pratnji natjecatelja nije dozvoljen ulazak na brod. Pratnja je dozvoljena isključivo za maloljetne 
natjecatelje uz prethodnu najavu prilikom registracije. 

6. Nije moguće izvršiti BAT/PCR testiranja tijekom registracije sudionika. 
 
Prilikom registracije natjecatelj je dužan predočiti EU digitalnu COVID potvrdu/negativni test u 
digitalnom ili tiskanom obliku ukoliko istu ranije nije dostavio organizatoru na mail adresu. 
NATJECATELJ KOJI DO TRENUTKA REGISTRACIJE NEMA VALJANU EU DIGITALNU COVID 
POTVRDU/NEGATIVNI TEST NE MOŽE SUDJELOVATI NA MARATONU. 

 
 
SVIM NATJECATELJIMA  I. PLIVAČKOG MARATONA NOVALJA 2021.  ŽELIMO PUNO USPJEHA!!  

 
ORGANIZACIJSKI ODBOR 

                                                                                                 


