
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

1. Maraton se održava na utvrđenoj stazi od Šila do Crikvenice dužine 3500 m. Start je s rive u Šilu, a cilj u Crikvenici na vrhu 
zapadnog lukobrana (nova lokacija od 2021. godine!)  
 

2. U natjecanju mogu sudjelovati žene i muškarci – sportaši, rekreativci te članovi sportskih društava i udruga u Republici 
Hrvatskoj i inozemstvu. Dob natjecatelja nije ograničena. 
 

3. Svaki natjecatelj za svoje sudjelovanje preuzima punu odgovornost (prijavom na natjecanje vlastoručnim potpisom) koja nije 
prenosiva na Organizacijski odbor ni u kojem slučaju.  
 

4. Za natjecatelje mlađe od 18 godina svojim potpisom na prijavi odgovara roditelj/skrbnik te time preuzima punu odgovornost 
za natjecatelja koja nije prenosiva na Organizacijski odbor ni u kojem slučaju. 
 

5. Žene i muškarci natječu se istodobno, ali se rezultati ocjenjuju odvojeno i to po kategorijama: APSOLUTNA KATEGORIJA 
(M/Ž), Kategorija do 15 godina (M/Ž), Kategorija 16 – 19 godina (M/Ž), Kategorija 20 – 29 godina (M/Ž), Kategorija 30 – 39 
godina (M/Ž), Kategorija 40 – 49 godina (M/Ž), Kategorija 50 – 59 godina (M/Ž), Kategorija 60 i više godina (M/Ž), Najbolji 
plivač s područja Grada Crikvenice, Najbolja plivačica s područja Grada Crikvenice. 
 

 

Za sudjelovanje u natjecanju potrebno je ispuniti propisanu ON-LINE PRIJAVNICU. On-line prijavnica nalazi se na web stranici 
www.rivieracrikvenica.com i na Facebook stranici Plivački maraton Šilo-Crikvenica. 
 

Prijave se OTVARAJU 19.7.2022. u 12:00 sati, a ZATVARAJU 8.8.2022. u 12:00 sati.  

Za sudjelovanje na maratonu potrebno je uplatiti nepovratnu kotizaciju. 
!!VAŽNO!! Kotizaciju je potrebno uplatiti unutar 2 radna dana nakon izvršene prijave. U protivnom, prijava se smatra 
nepotpunom i prijavitelj se briše sa popisa sudionika maratona. 

Kotizacija iznosi 200,00 kn (27,00 €) po prijavitelju. 
 
POPUST % 
• Prijavitelji u dobi 14 godina i mlađi (rođeni nakon 15.8.2007.) plaćaju kotizaciju u iznosu od 50,00 kn (7,00 €). 
• Osobe s invaliditetom plaćaju kotizaciju u iznosu od 50,00 kn (7,00 €). Za ostvarivanje popusta potrebno je dostaviti presliku 

invalidske iskaznice na e-mail: maraton@tzg-crikvenice.hr 
 
Svaki natjecatelj dužan je organizatoru dostaviti potvrdu o uplati kotizacije na e-mail: maraton@tzg-crikvenice.hr. Molimo Vas 
da potvrdu o uplati dostavite odmah po izvršenju plaćanja. 

 

 

PROPOZICIJE  
112. PLIVAČKOG MARATONA 

ŠILO-CRIKVENICA 
15/8/2022 
  

  
 

 
 OVE GODINE  

START UTRKE  
U 18:00 SATI 

mailto:maraton@tzg-crikvenice.hr
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INFORMACIJE ZA UPLATU KOTIZACIJE: 

Podatci za plaćanje iz Hrvatske: 
 
Primatelj: Turistička zajednica Grada Crikvenice  
IBAN: HR7224020061100111622  
Model: 00; Poziv na broj: 2220-OIB plivača* ili kluba (ako plaća klub)  
Opis plaćanja: IME I PREZIME PLIVAČA - PM2022 
 
Podatci za plaćanje iz inozemstva: 
  
Primatelj: Turistička zajednica Grada Crikvenice 
IBAN: HR7224020061100111622  
SWIFT: ESBCHR22  
Model: 00; Poziv na broj: 2220-OIB plivača* ili kluba (ako plaća klub) 
Opis plaćanja: IME I PREZIME PLIVAČA - PM2022 
 
*Prijavitelji (stranci) koji nemaju vlastiti OIB upisuju OIB Turističke zajednice Grada Crikvenice: 78748346087 
 

Trošak svih bankovnih naknada plaća prijavitelj ! 

Presliku potvrde o uplati OBAVEZNO poslati na e-mail: maraton@tzg-crikvenice.hr 
 

PRIJAVITELJI S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE NE PLAĆAJU KOTIZACIJU. Prebivalište se dokazuje 
osobnom iskaznicom i na upit su je dužni predočiti organizatoru (za maloljetne se prihvaća adresa roditelja).  

U cijenu kotizacije uračunati su: 

• osiguranje natjecatelja kod osiguravajuće kuće  
• čip za mjerenje vremena 
• lunch paket  
• službena majica-suvenir maratona  
• medalja za sudjelovanje 

 

UPUTE ZA NATJECATELJE: 
 

1. SVI NATJECATELJI OBVEZNI SU DOĆI NA REGISTRACIJU SUDIONIKA 15.08.2022. OD 15:45 DO 16:45 SATI.  
Brod polazi nakon ukrcaja svih natjecatelja, a najkasnije u 17:15 sati. 
 
Registracija će se održati na Gradskom plivalištu Crikvenica.  
Tijekom registracije natjecatelj će preuzeti startni paket koji sadržava: čip za mjerenje vremena, lunch paket, službenu 
majicu te vrećicu za spremanje osobnih stvari. 
 
Vrećicu s osobnim stvarima natjecatelj će po izboru pustiti organizatoru tijekom registracije ili na brodu te će ista biti 
organizirano vraćena na cilj u Crikvenicu. 
 

2. Pratnji natjecatelja nije dozvoljen ulazak na brod. Pratnja je dozvoljena isključivo za maloljetne natjecatelje uz prethodnu 
najavu prilikom registracije. 
 

3. Svi natjecatelji koji su na vrijeme izvršili registraciju bit će organizirano prevezeni na mjesto starta utrke (Šilo - otok Krk).  
 

4. Natjecatelji 112. Plivačkog maratona registraciju mogu obaviti i na lokaciji starta utrke – u Šilu, od 16:30 do 17:30 sati. 
Natjecatelji prijavljeni u Šilu osobne stvari ostavljaju na mjestu registracije. Iste će moći preuzeti na cilju utrke u Crikvenici. 
 

5. Start natjecanja je u 18:00 sati u Šilu (otok Krk). Start je iz mora. 
Cilj natjecanja je na vrhu zapadnog lukobrana ispred Gradskog plivališta u Crikvenici. 
 

6. Mjerenje vremena svih prijavljenih natjecatelja provodit će se elektronski. Narukvicu sa elektronskim čipom natjecatelj je 
dužan staviti na ruku.  
 



7. Službeni završetak natjecanja je u 19:30 sati.  
 

8. U tijeku trajanja natjecanja primjenjuju se pravila Hrvatskog saveza za daljinsko plivanje, koja provode vrhovni sudac i 
sudački žiri.  
 

9. Za sve natjecatelje koji tijekom utrke odustanu od daljnjeg plivanja ili do završetka natjecanja u 19:30 sati ne stignu do cilja, 
osigurano je plovilo za ukrcaj.  
 

10. Kada vrhovni sudac maratona u 19:30 sati označi kraj natjecanja (ili prekine utrku ranije zbog više sile), svi plivači koji su u 
tom trenutku još u moru dužni su poštivati tu odluku te se ukrcati u plovilo u pratnji maratona. 
 

11. Ukoliko natjecatelj inzistira na nastavku plivanja, organizator ne snosi nikakvu odgovornost za sigurnost i zdravlje plivača.  
 

12. Svečana dodjela nagrada održat će se na lokaciji Gradsko plivalište Crikvenica u 20:30 sati. 
 

13. Nakon dodjele nagrada, na Gradskom plivalištu Crikvenica će se održati glazbeno-zabavni program. 
 

14. Organizator je osigurao povratak natjecatelja iz Crikvenice u Šilo nakon završetka maratona. Cijena karte je 40 kuna i plaća 
se direktno prilikom ulaska na brod. Polazak je u 22:00 sati. Natjecatelji koji će koristiti ovu vrstu prijevoza za povratak u Šilo 
isto moraju naznačiti prilikom on-line prijave na maraton. 
 

15. Organizacijski odbor ima pravo izmijeniti ili dopuniti odredbe ovih propozicija, kao i otkazati održavanje maratona u bilo 
kojem trenutku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SVIM NATJECATELJIMA 112. PLIVAČKOG MARATONA 
ŠILO - CRIKVENICA ŽELIMO PUNO USPJEHA! 
Organizacijski odbor 

 

mob: 00385 91 241 0515  
e-mail: maraton@tzg-crikvenice.hr  

 

https://forms.gle/sXJbxEGXYmFiVeUi9

