
 
2. Tribunj Trek 2016

ORGANIZATOR: Općina Tribunj

SUORGANIZATOR: Mjesno poduzeće d.o.o.

DATUM: subota, 29. listopada 2016.

MJESTO: Tribunj, Šibensko - kninska županija

KATEGORIJE:
Challenger (20 km)
Đir (10 km)

START: 
9:30 sati Challenger
10:00 sati Đir

PRIJAVE: isključivo online preko stranice http://www.racetracker.eu/.

U prijavi navesti: ime, prezime, spol, utrku (Challenger 20 km ili Đir 10 km), veličinu majice.
Prijave i uplate otvorene su od utorka, 20. rujna 2016. do nedjelje 23. listopada 2016.
Prijava za utrku potpuna je isključivo uplatom startnine.
Svi natjecatelji prijavljeni u tom periodu dobivaju puni Startni paket (pogledajte ispod što je sve uključeno u 
startni paket.

Svaki natjecatelj svojom prijavom izravno je suglasan da se na utrci natječe na osobnu odgovornost, da je upoznat 
sa pravilima i propisima utrke kojih će se pridržavati te da je upoznat s mogućim rizicima koje ovo natjecanje 
sadrži. Svojom prijavom natjecatelj se odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo 
prema natjecateljima ili trećim osobama. Svojom prijavom natjecatelj potvrđuje da je zdravstveno sposoban i u 
odgovarajućoj psiho-�zičkoj kondiciji primjerenoj za ovakvu vrstu natjecanja te se obvezuje nositi svu propisanu 
obaveznu opremu tijekom cijele utrke.

PRAVILA:
Svi natjecatelji moraju se držati pravila i propisa utrke koji će biti objavljeni na Facebook stranici 3-bunj Trek-a te 
poslani na e-mail prijavljenih natjecatelja u tjednu prije samog natjecanja.

STARTNINA: 110 kn (PDV uključen).

PODACI ZA UPLATU:
• primatelj: Mjesno poduzeće d.o.o., Badnje bb, 22212 Tribunj
• IBAN: HR1824110061121001797
• poziv na broj: 29102016
• model: HR00
• opis plaćanja: 3BUNJ TREK - ime i prezime natjecatelja
• iznos: 110 kn (startnina)

POTVRDA PRIJAVE: podjela instrukcija za utrku, natjecateljskih paketa te potpisivanje izjava –

� petak, 28.10.2016. od 16:00 do 20:00

� subota, 29.10.2016. od 07:00 do 09:00 sati.
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STARTNI PAKET UKLJUČUJE: organizaciju utrke, osiguranje za natjecatelje za vrijeme utrke, startni broj, orijentaci-
jske upute, majicu, okrjepu duž staze i na cilju, diplomu za sudjelovanje, ručak nakon trke, medicinsku pomoć
 (u slučaju potrebe).

Prijave i uplate primaju se zaključno do 23. listopada 2016. Svi koji naprave prijavu i uplatu do tog datuma dobivaju 
startni paket.

Za natjecatelje koji pošalju prijavu, a ne uplate depozit do navedenog datuma smatrat ćemo da su odustali od 
natjecanja. Natjecatelji koji plate punu startninu, ali ne budu u mogućnosti nastupiti na utrci i imaju osobu koja bi 
se natjecala i iskoristila uplaćenu startninu mogu nam se javiti na mail: jolebiograd@gmail.com. Natjecatelji koji 
odustanu od natjecanja, a uplatili su punu startninu mogu kod organizatora preuzeti majicu i bon za obrok.

OBAVEZNA OPREMA:
Popis obavezne osobne opreme koju je potrebno nositi tijekom cijele utrke:

• kompas ili GPS,
• mobitel (sa napunjenom baterijom i brojem iz prijavnice!),
• čeona lampa (koja radi!),
• komplet prve pomoći + astro folija,
• zviždaljka,
• topla odjeća sukladna vremenskoj prognozi,
• zemljovid i natjecateljska kartica.

ZEMLJOVID:
Natjecateljske karte za kategorije Đir i Challenger bit će poslane u četvrtak, 27. listopada 2016., prijavljenim
 natjecateljima na e-mail.

PRIJAVE NA DAN UTRKE:
Moguće su prijave i nakon 23. listopada 2016. na e-mail jolebiograd@gmail.com odnosno na sam dan utrke, 
ali s nepotpunim Startnim paketom što znači bez majice i ručka nakon trke. Iz tog razloga molimo Vas da se 
prijavite na vrijeme.

NAKNADNA STARTNINA: 50 kn (PDV uključen).

Pozdravljamo vas iz Tribunja i veselimo se novom susretu! ;))


