PRAVILA UTRKE – BISTRŠKI TEK (10 KM)
Molimo, da ova pravila pažljivo pročitate. Prijava bez predložene potpisane izjave (na kraju
dokumenta) nije potvrđena. Potpisanu i skeniranu izjavu možete organizatoru poslati putem
e-pošte ili ju potpisanu odati na preuzimanju startnog broja. U ovim pravilima izrazi, napisani
u muškom slovničkom obliku, upotrijebljeni su kao neutralni za ženski i muški spol.

ORGANIZATOR
Organizator utrke je Tekaško društvo Bistrc, Cankarjeva ulica 18, 6250 Ilirska Bistrica,
Slovenija.
UVJETI SUDJELOVANJA
Na utrci na 10 km mogu sudjelovati natjecatelji koji najkasnije na dan utrke navrše 16
godina, jesu odgovarajuće psiho-fizički spremni za dugotrajne napore i ovakvu obliku
takmičenja u prirodi, posjeduju zdravstveno osiguranje i izvrše kompletnu prijavu na utrku sa
izvršenom uplatom startnine.
Prijave na 10. Bistrški tek (u članskoj, dječjoj i omladinskoj kategoriji) moguće su i na dan
utrke.
Svi natjecatelji potpisom izjave suglasni su da se na utrci natječu na osobnu odgovornost, da
su upoznati sa i da razumiju pravila i propise utrke kojih će se pridržavati te da su upoznati sa
mogućim rizičnim situacijama koje natjecanje sadrži. Za natjecatelje mlađe od 18 godina
izjavu treba potpisati roditelj odnosno prijavitelj. Mlađi od 16 godina natječe se na dječjim i
omladinskim utrkama i samo u posebnim primjerima može nastupiti na članskoj utrci
(kontaktirati organizatora u ovakvim primjerima). Odgovornost za natjecatelje na dječjim,
omladinskim i „Ciciteku“ utrci za predškolsku djecu preuzimaju prijavitelji. Prijavom
natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke, na druge
natjecatelje ili treće osobe.
NATJECATELJSKI BROJ
Svaki natjecatelj dobiva startni broj koji se mora nositi tijekom cijele utrke na vidnom mjestu
na prsima ili prednjem dijelu tijela. Startni broj nije dozvoljeno nositi na leđima ili sa strane.
Za nepoštivanje ovog pravila natjecatelj može biti kažnjen vremenskom penalom od 15
minuta.
OKRIJEPNE STANICE
 2,6 km (voda)
 6 km (voda)
 cilj (voda, voće, izotonični napitci)

KONTROLNE TOČKE I OZNAKE NA STAZI
Start i cilj članske utrke, dječjih i omladinskih utrka na 300 m, 600 m in 1 km su na Črnim
njivama iznad Ilirske Bistrice. Reljefno razgibana trasa članske utrke prolazi po učvršćenim
makadamskim cestama kroz šumu visokih borova i između rascvjetanih krških travnjaka.
Staza koja se v prvom dijelu uglavnom diže a u drugom dijelu uglavnom spušta vodi direktno
ispod slikovitog sljemena Milanje koje je u Sloveniji poznato pod imenom Volovja reber.
Dječje i omladinske trkačke staze nalaze se u okolini starta i cilja na Črnim njivama. Dužine
staza su od 300 do 1000 metara, ovisno o starosnoj kategoriji natjecatelja. Staze vode
uglavnom po ravnom terenu, najveći ukupni uspon omladinske staze na dužini od 1000 m je
oko 20 metara.
Pored okrijepnih stanica na utrci će biti nekoliko kontrolnih točaka gdje će se vršiti kontrola
prolaza natjecatelja. Za sigurnost natjecatelja na utrci brinut će se redari, kontrolori i služba
spašavanja. Na utrci imaju osoblje službe spašavanja, kontrolori ili redari pravo da
natjecatelja isključe sa utrke ako procijene da natjecatelj nije sposoban nastaviti utrku. U
takvom primjeru organizator prema potrebi nudi uslugu prijevoza do cilja. Nepoštivanje
odluke osoblja službe spašavanja, kontrolora ili redara kažnjava se trenutnom
diskvalifikacijom.
Staze utrke će biti označene, na bitnim skretanjima bit će prisutni i organizatori. Svi
natjecatelji se moraju kretati označenim stazama. Kretanje van označenih staza ili korištenje
kratica kažnjava se trenutnom diskvalifikacijom. Organizator si pridržava pravo provjere
identiteta natjecatelja. Pratnja životinja na utrci nije dozvoljena. Natjecatelji su dužni
poštivati upute organizatora i oznake na stazama.
VREMENSKI LIMITI I ODSTUP
Vrijeme za završetak utrke je ograničeno.
Vremenski limit: cilj 11.30 / Špičasti hrib (5,2 km) 10.52
Natjecatelji koji tijekom utrke odluče odustati trebaju to javiti organizatoru na najbližoj
okrijepnoj stanici ili se vratiti do cilja i o odustajanju obavijestiti organizatora ili o odstupu
organizatora obavijestiti putem mobilnog telefona.
Ukoliko je odustajanje uzrokovano povredom i ukoliko natjecatelj nije u mogućnosti nastaviti
do najbliže okrijepne stanice ili cilja utrke, natjecatelji su dužni kontaktirati organizatora
putem mobilnog telefona (ako ga posjeduju) ili uz pomoć drugih natjecatelja.
Po primitku informacije organizator će aktivirati dežurnu službu spašavanja. Vrijeme dolaska
do lokacije unesrećenog natjecatelja ovisi od njegove lokacije i zahtjevnosti prilaza. Brzina
evakuacije i povratka u cilj ovisna je i od uzroka odustajanja.

Izvan vremenskog limita organizator nije dužan osigurati opskrbu natjecatelja ili usmjerivanje
na stazi. Ovakve će natjecatelje organizatori uputiti prema cilju utrke najbližem putem.
DISKVALIFIKACIJA I ŽALBENI POSTUPAK
Diskvalifikacija znači automatsko isključenje natjecatelja sa utrke. Natjecatelji će biti
diskvalificirani zbog:
 kretanja van označene staze utrke,
 korištenja kratica,
 korištenja bilokakvih prijevoznih sredstava tijekom utrke,
 ostavljanja otpada (osim na okrijepnim stanicama) te ugrožavanja biljnog i životnog
svijeta duž staze,
 zamjene startnog broja sa drugim natjecateljem,*
 nepomaganja natjecateljima u nevolji,
 nesportskog ponašanja, vrijeđanja drugih natjecatelja, organizatora ili trećih osoba,
 nepoštivanja uputa organizatora, službe spašavanja ili kontrolora ili
 neprimjerenih sadržaja na fotografijama ili video snimkama objavljenima nakon utrke
kojima se vrijeđaju drugi natjecatelji, organizator ili treće osobe.
* Za nošenje startnog broja na pogrešnom mjestu natjecatelj može biti kažnjen vremenskom penalom od 30
minuta.

U primjeru isključenja natjecatelja sa utrke nakon utrke organizator razmotrit će razloge
isključenja i odlučiti o zabrani sudjelovanja u slijedećoj godini ili zauvijek, ako za to postoje
opravdani razlozi.
Žalbe podnose se u pisanom obliku vodstvu utrke u prijavnom prostoru poslije završetka
utrke ali najkasnije 10 minuta po prvoj objavi rezultata. Vodstvo utrke u sastavu od tri
zastupnika organizatora razmotrit će sve eventualne prigovore te donijeti konačne odluke i
rješenja.
BROJEVI ORGANIZATORA
U slučaju vlastite povrede ili povrede drugih natjecatelja kada o tome niste u mogućnosti
direktno obavijestiti organizatore na stazi, kontaktirate organizatora na brojeve:
+386 (0)41 353 921 (Miodrag Vujković)
+386 (0)41 290 267 (Gregor Kovačič)
112 – telefonski broj za hitne slučajeve
Kod poziva prvo recite svoje ime, što se dogodilo, gdje se dogodilo (javite lokaciju, ako vam
je poznata, organizatoru će dobro doći i podatak o istrčanim kilometrima na vašim sportskim
satovima), kakve su povrede i kakvu pomoć trebate.

PROMJENA STAZE – OTKAZIVANJE UTRKE
Utrka se održava u svakom vremenu. Iznimka su situacije kada je ugrožena sigurnost
natjecatelja (izvanredno nepovoljni vremenski uvjeti, kao što su jaki pljuskovi, orkanski
vjetar, mogućnost udara groma ili druge prirodne nesreće). U ovakvom slučaju o izmjeni
staze utrke ili čak o otkazivanju utrke odlučuje vodstvo takmičenja.
Organizator zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave napravi izmjene na
stazi utrke i lokacijama okrijepnih stanica. Promjene bit će objavljene na internet stranici
utrke. U slučaju izvanredno nepovoljnih vremenskih uvjeta (jaki pljuskovi, orkanski vjetar,
mogućnost udara groma itd.) ili drugih prirodnih nesreća početak utrke može se odgoditi
najviše za 24 sata. Ukoliko i tada nije moguće održati utrku, utrka će biti otkazana. U ovom
primjeru natjecateljima vraća se 50 % plaćane startnine ili se startnina može koristiti za utrku
slijedeće godine.
SUGLASNOST O UPOTRIJEBI VIDEO I FOTOGRAFSKOG MATERIJALA
Svojom prijavom na utrku natjecatelji usuglašavaju da cjelokupni video i fotografski materijal
može biti javno prikazivan i korišten u promocijske svrhe utrke. Organizator utrke pridržava
sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i fotografskog
materijala.
ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA
Utrka održava se u životnom prostoru velikih zvijeri, velikih ptica grabežljivica i Nature 2000,
zato se je sukladno tome treba pridržavati osnovnih pravila zaštite prirode i okoliša.
Natjecatelji tijekom utrke ne smiju zagađivati okoliš, odbacivati smeće na bilo kojoj točki
između starta i cilja utrke, osim na okrijepnim stanicama. Odbacivanje ili odlaganje smeća te
ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta na utrci može biti razlog za diskvalifikaciju
natjecatelja.
Natjecatelje također pozivamo na poštivanje uputa organizatora u vezi parkiranja, prehrane i
skupljanja te odlaganja smeća na prostoru događanja.

12. BISTRŠKI TEK
Prijavnica in izjava

Prezime in ime
Spol

M

Ž

Prebivalište
Godina rođenja
Organizacija (udruga, klub …)
Kategorija (upiše organizator)
Telefon ili el. naslov

Potpisom prijavnice izjavljujem da sam upoznat/a sa Pravilima utrke i da sam
suglasan/na sa zapisanim. Također sam suglasan/na, da se na utrci utječem na
osobnu odgovornost.
Mjesto i datum
_______________________

Potpis natjecatelja/ljke
______________________

