PRAVILA I UVJETI BICIKLISTIČKE UTRKE DUKAT FIT I DUKATINO UTRKE ZA DJECU
ZAGREB 2017.

Naziv utrke:
Biciklistička utrka Dukat Fit i Dukatino utrke za djecu Zagreb 2017.
Organizator utrke:
Dukat mliječna industrija d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb
Mjesto i datum utrke:
Zagreb, RŠC Jarun, 16. rujna 2017.
Svrha utrke:
Promicanje urbanog biciklizma kao ekološki prihvatljivog načina prijevoza te promicanje brige
o zdravlju i stvaranje zdravih životnih navika kod djece i odraslih.
Vrsta utrke:
Natjecateljska, rekreativna.
Informacije o utrci:
www.dukatfit.hr
Prijave za sudjelovanje u utrci:
www.dukatfit.hr
Rok za prijave:
Prijavu za utrku Dukat Fit za kategorije Građani i Sportaši potrebno je izvršiti najkasnije do 13.
rujna 2017. do 16.00 sati, a za Dukatino utrke do 14. rujna 2017. do 16.00 sati, na mrežnim
stranicama www.dukatfit.hr.
U slučaju slobodnih natjecateljskih mjesta za Dukatino utrke sudionici će se moći prijaviti i na
prijavnom mjestu utrke na Jarunu na dan utrke, najkasnije do 10.30 sati.
Prijavno mjesto:
Prijavno mjesto te start i cilj utrke nalaze se na jezeru Jarun, Otok Univerzijade.
Kotizacija:
Sudjelovanje u utrci je besplatno.
Start utrke:
RŠC Jarun, Otok Univerzijade (start i cilj utrke)
11.00
11.20
11.40
12.00

sati
sati
sati
sati

–
–
–
–

utrka
utrka
utrka
utrka

Dukatino mali
Dukatino srednji
Dukatino veliki
Dukat Fit, Građani i Sportaši

Maksimalan broj sudionika:
700, utrka otvorena za građanstvo.
Kategorije sudionika i duljina utrka:
Dukatino mali - 3 do 5 godina starosti, 200 m
Dukatino srednji - 6 do 8 godina starosti, 1,2 km
Dukatino veliki - 9 do 12 godina starosti, 1,2 km

Građani - 7,2 km
Sportaši - 14 km
MINIMALNA DOB
•
•
•

•

Pravo samostalnog sudjelovanja u utrci imaju osobe starije od 18 godina na dan utrke.
Natjecatelje mlađe od 18 godina prijavljuju njihovi roditelji, odnosno skrbnici.
Natjecatelji mlađi od 18 godina dužni su organizatoru utrke predati suglasnost za
sudjelovanje u utrci koju je vlastoručno potpisao roditelj, odnosno zakonski zastupnik
(obrazac suglasnosti možete skinuti ovdje).
Djeca mlađa od 14 godina mogu sudjelovati u utrci samo uz pratnju odrasle osobe.

REGISTRACIJA ZA UTRKU
•
•

•
•

Registraciju za utrku mogu izvršiti samo osobe koje su se prethodno prijavile za utrku
na mrežnoj stranici www.dukatfit.hr
Sudionici utrke trebaju izvršiti registraciju za utrku na prijavnim mjestima na Otoku
Univerzijade na Jarunu najkasnije sat vremena prije utrke u kojoj sudjeluju te preuzeti
startni broj, čip za elektronsko mjerenje vremena vožnje (za kategorije Građani i
Sportaši) te natjecateljsku majicu organizatora.
Sudionici na prijavnom mjestu identitet dokazuju osobnom iskaznicom ili putovnicom.
Za sudionike mlađe od 14 godina identitet dokazuju roditelji/skrbnici uz predočenje
vlastite osobne iskaznice ili putovnice.

ZDRAVSTVENA SPREMA
•

•
•
•
•

Organizator potiče sve sudionike, a posebno djecu, mlade i njihove roditelje da razumiju
važnost svog zdravstvenog stanja te posebice svoja zdravstvena ograničenja s obzirom
na očekivane tjelesne napore. Molimo da se prije sudjelovanja u utrci savjetujete sa
svojim liječnikom.
Organizator utrke ne odgovara za natjecateljevo zdravlje u vezi s njegovim
sudjelovanjem u utrci.
Svi sudionici moraju biti zdravstveno (fizički i psihički) spremni za sudjelovanje u utrci.
Sudionici trebaju posjetiti svog liječnika i provjeriti svoje zdravstveno stanje te imati
potvrdu liječnika da ne postoje zdravstvene prepreke za sudjelovanje u utrci.
Organizator može zatražiti dozvolu liječnika pri registraciji ako natjecatelj pokazuje
slabost, odnosno bilo kakvu nespremnost za sudjelovanje u utrci.

BICIKLI I TEHNIČKA ISPRAVNOST
•
•

•

Sudionici utrke sami osiguravaju bicikle za utrku.
Sudionici moraju osigurati da su njihovi bicikli tehnički ispravni, posebice kad je riječ o
sigurnosti (kočnice), a organizator zadržava pravo diskvalifikacije natjecatelja s
neispravnim ili neodgovarajućim biciklima.
Na utrci je zabranjeno korištenje bisaga i prikolica za bicikle, bidona za piće koji nisu od
savitljivog materijala (npr. od stakla, metala…), bicikala s električnim pogonom i
tandem-bicikala.

ZAŠTITNA OPREMA SUDIONIKA UTRKE
•
•

Svi sudionici utrke moraju za vrijeme utrke nositi zaštitnu biciklističku kacigu.
Nije dopušteno sudjelovanje u utrci bez zaštitne biciklističke kacige. Sudionici koji
sudjeluju u utrci bez zaštitne biciklističke kacige bit će diskvalificirani.
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•

Poželjno je da sudionici utrke sa sobom ponesu osnovnu opremu i alat za otklanjanje
kvarova na biciklu.

NATJECATELJSKI PAKET
•

•

Natjecateljski paket za svakog sudionika utrke uključuje: startni broj i pripadajuće
vezice, nepovratni čip za elektronsko mjerenje vremena vožnje (za kategorije Građani i
Sportaši) te natjecateljsku majicu.
Za vrijeme utrke sudionici su dužni nositi natjecateljske majice i startne brojeve koje će
im dodijeliti organizator te čipove za elektronsko mjerenje vremena vožnje (za
kategorije Građani i Sportaši).

ČIPOVI ZA ELEKTRONSKO MJERENJE VREMENA VOŽNJE
•
•
•

Svim će sudionicima utrke (osim sudionicima utrka Dukatino) pri registraciji biti
dodijeljeni nepovratni čipovi za elektronsko mjerenje vremena vožnje.
Sudionici utrke dužni su čipove postaviti na bicikl prema uputama koje će dobiti od
organizatora utrke.
U utrkama Građani i Sportaši mjeri se bruto vrijeme svakog natjecatelja.

STARTNI BROJ
• Svaki će sudionik utrke pri registraciji dobiti startni broj koji mora pripadajućim
vezicama pričvrstiti na volan bicikla tako da je vidljiv s prednje strane u svakom
trenutku utrke.
• Startni broj mora biti istaknut na biciklu tijekom cijele utrke.
PRAVILA PONAŠANJA ZA VRIJEME UTRKE
•
•
•
•
•
•
•

Svi sudionici moraju se tijekom utrke ponašati odgovorno te iskazati dužnu pažnju
prema drugim sudionicima utrke, ostalim osobama i okolišu.
Sudionici utrke dužni su voziti oprezno, u skladu sa svojim vještinama i sposobnostima.
Sporiji sudionici utrke moraju propustiti brže od sebe na prvom mogućem mjestu na
ruti.
U slučaju završnog sprinta prema cilju sudionici utrke ne smiju mijenjati liniju kretanja.
Sudionici utrke moraju najbližoj službenoj osobi organizatora prijaviti svaku nezgodu,
kvar ili kršenje pravila koje uoče tijekom utrke.
U slučaju nezgode sudionici utrke dužni su pružiti hitnu medicinsku pomoć drugim
sudionicima utrke te pozvati hitnu medicinsku pomoć.
Pomoć drugim osobama sudionicima utrke u obliku tegljenja, guranja, vuče ili stvaranja
zavjetrine pomoću bicikala nije dopuštena.

ODGOVORNOST
• Prijavom i registracijom za utrku sudionici utrke prihvaćaju ova Pravila i uvjete.
• Sudionici utrke dužni su pri registraciji potpisati izjavu Suglasnosti o sudjelovanju u
biciklističkoj utrci Dukat Fit prema ovim Pravilima i uvjetima (obrazac suglasnosti
možete preuzeti ovdje).
• Sudionici su dužni pridržavati se svih pravila biciklističke utrke, kao i dodatnih uputa
koje im daju službene osobe organizatora i osobe koje održavaju javni red.
• Sudionici utrke sudjeluju u utrci na vlastitu odgovornost.
• Organizator utrke ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće ozljede ili štetu koju je
zadobio ili prouzročio sudionik utrke.
• Organizator zadržava pravo zabrane natjecanja sudionicima koji se ne pridržavaju ovih
Pravila i uvjeta.
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•

Organizator utrke nije odgovoran za djela ni za štetu učinjenu prije, tijekom ili nakon
utrke (šteta koju vozač napravi sebi, biciklima, trećim osobama ili RŠC-u Jarun).

OTKAZIVANJE UTRKE
Organizator zadržava pravo otkazivanja ili prekida utrke u bilo koje vrijeme u slučaju
nepovoljnih vremenskih uvjeta, više sile, nepredvidive situacije te narušavanja sigurnosti
sudionika utrke ili drugih osoba prema ocjeni odgovornih osoba organizatora.
PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA
Prijavom za utrku sudionik, odnosno njegov zakonski zastupnik ovlašćuje organizatora da
prikuplja osobne podatke sudionika utrke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka za
svrhu i cilj za koje su mu potrebni. Organizator utrke obvezuje se da će se svim osobnim
podacima koje prikupi tijekom prijave koristiti samo radi organiziranja i provedbe utrke te da
se njima neće koristiti u druge svrhe.
UPOTREBA FOTOMATERIJALA I VIDEOMATERIJALA
Prijavom i sudjelovanjem u utrci sudionik, odnosno njegov zakonski zastupnik suglasan je da
se organizator može koristiti fotografijama te snimljenim videomaterijalom i audiomaterijalom
s utrke u marketinške svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti sudionika utrke/skrbnika
sudionika utrke.
ŽALBENI ROK
Natjecatelji imaju pravo na žalbu, a žalbeni rok iznosi 15 minuta od završetka utrke
natjecatelja.
OBJAVA REZULTATA
Rezultati utrke, odnosno ukupan poredak sudionika utrke bit će objavljen na www.dukatfit.hr
najkasnije 20. rujna 2017. godine.

Napomena: Na dan utrke u vremenu od 11 do 14 sati bit će zatvoren promet na cesti oko
Velikog jezera (Aleji Matije Ljubeka).
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