
 

1. PLIVAČKI MARATON GALEŠNJAK-PAŠMAN 

Subota,  31/07/2021. ( Subota ) 

                         

   Organizator: Klub daljinskog plivanja „Donat“-Zadar 

 

 

STAZA 

 - Utrka se pliva sa otoka Galešnjaka (start iz vode – zamišljena linija). Pliva se u dužini od 3 000 m. Prvi dio staze je 

preplivavanje kanala (1. km), zatim se pliva uz obalu ( 5 bova- svakih 500 metara) lijevim ramenom oko bova. Cilj je nakon 

lučice desno u plažu na malom muliću na kojoj će biti postavljena finish.  

 

  



 

 

 

SUDJELOVANJE 

 Broj natjecatelja, poradi sigurnosti istih ograničen je na 80 natjecatelja.  

 Na plivačkom maratonu mogu sudjelovati i članovi plivačkih klubova i rekreativci iz RH iz  i inozemstva do popune limita 

broja sudionika. 

  Žene i muškarci nastupaju istovremeno, ali se rezultati ocijenjuju odvojeno. 

 

 

 



      KATEGORIJE  NA  NATJECANJU 

APSOLUTNA 

Apsolutna kategorija m/ž -1, 2 i 3. mjesto (pehar) 
 
 
 
  KATEGORIJE 
  
Starosne kategorije m/ž (medalje) 

M 0-15  Ž 0-15 
M 16-29  Ž 16-29 
M 30-44  Ž 30-44 
M 45-59  Ž 45-59 
M 60 plus  Ž 60 plus  

- Svaki natjecatelj dobiva majicu za isplivano natjecanje. 

 - Nakon završetka natjecanja organizator organizira ručak i proglašenje pobjednika. 

 

 

NASTUP 

 - Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost.  

 - Za natjecatelje mlađe od 18 godina svojim potpisom jamči roditelj ili staratelj. Uz  prijavnicu potpisuje  se Izjava 

roditelja/ staratelja kojom se dopušta sudjelovanje maloljetnog natjecatelja na utrci. 

 - Maloljetnim osobama bez potpisa roditelja/ staratelja neće biti dopušteno sudjelovanje  na natjecanju. 

 

 

PRIJAVA NASTUPA  

Sudjelovanje na natjecanju prijavljuje se on line formularom u za to određenom terminu.  
  

Prijaviti se može online formularom na web stranici :  
https://www.kdpdonat.hr/prijava-maraton 

Prijave će biti moguće i na dan natjecanja na samom startu.  

 

 

https://www.kdpdonat.hr/prijava-maraton


SATNICA 
 
7:30-8:10 sati  Turanj-prijava natjecatelja 
8:15 sati  Turanj- polazak natjecatelja na start – otok Galešnjak 
 
8:45 sati   brifing za natjecatelje 
8:50 sati   prozivka natjecatelja i ulazak u more 
9:00 sati   start maratona 
9:40 sati  dolazak prvog natjecatelja u cilj 
 
 
11:00  sati ručak i okrijepa za natjecatelje 

11:30 sati  neslužbeni rezultati (prigovori 15 minuta) 

12:00  sati proglašenje pobjednika (službeni rezultati) 

13:00 sati polazak broda sa natjecateljima prema Turnju 

 

KOTIZACIJA 

 -- Neposredno prije maratona i  iznosi 50,00kn 

OSTALO ... 

 - Organizator na natjecanju osigurava zdravstvenu službu, zaštitara  i spasioce. 

 - Natjecatelji za vrijeme nastupa imaju pratnju brodova i spasioca. 

 Prilikom nastupa zabranjeno je = automatska diskvalifikacija: kraćanje staze, 

 dalje:  

  - svaki fizički sukob na natjecanju (udaranje, potezanje natjecatelja i sl.), 
 - stajanje, odmaranje ili bilo kakav kontakt sa obalom 
 - dodir sa brodovima za spašavanje (s namjerom odmora i sl.). 
 
 
 
PREPORUKA 
 
Svi plivači od 12 godina i mlađi trebaju imati osiguran brod kao pratnju. 



 

POSEBNE MJERE VEZANE ZA PANDEMIJU COVID-19. 

– on line prijavljeni plivači se moraju odjaviti elektronskom poštom, odnosno ne doći na natjecanje u slučaju povećane 
tjelesne temperature ili bilo kakve sumnje na zarazu COVID-19 virusom 

– prilikom dolaska svim plivačima će se izmjeriti temperatura infarcrvenim daljinskim termometrom  i ako je ista 
povišena, morat će se udaljiti iz prostora natjecanja 

–  prilikom ulaska u prostor natjecanja potrebno je dezifincirati ruke postavljenim disperzerom. 

– preporučuje se natjecateljima nošenje zaštitnih maski do ulaska u more i nakon izlaska uz obvezu održavanja 
međusobnog razmaka od najmanje 1.5 m. 

  

 ZAVRŠNO 

 - Organizator ima pravo izmjena i dopuna propozicija za natjecanje. 

 -  Natjecanje se održava sukladno odredbama Pravilnika za natjecanja u daljinskom  

 plivanju. 

  - Plivači smiju nastupiti samo u plivačkim odjelima dopuštenim od FINA 

 
 
 
 
Organizacijski odbor 
 
 
 
 
 
 
 

      Predsjednik kluba: 
         Dražen Adžić 

           

 


