Adria Bike Eliminator
Uvjeti korištenja i pravila utrke
1. Generalna pravila
• Prijavom za rekreativnu biciklističku utrku Adria Bike Eliminator, koju organizira HD
Navigatio d.o.o., u daljnjem tekstu Organizator, sudionik utrke stječe pravo nastupa na
utrci Adria Bike Eliminator, rekreativnoj biciklističkoj utrci koja će se održati
13.06.2015. na području općine Plitvička jezera.
• Utrka je rekreativnog karaktera i pravo prijave imaju sve osobe starije od 18 godina.
• Broj sudionika utrke je ograničen i na utrci mogu sudjelovati samo osobe koje su se
prijavile za utrku (putem web stranica ili na licu mjesta) i registrirale na info pultu koji će
biti otvoren na mjestu utrke 13.06.2015. od 10:00 do 14:00 sati.
• Prilikom prijave sudionici će morati organizatoru utrke ustupiti na korištenje osobne
podatke (ime, prezime, adresa, godina rođenja, spol, kontakt broj, e-mail).
• Prijava je osobna i nije je moguće prenositi na druge osobe.
• Prijavom na utrku sudionici utrke prihvaćaju ove uvjete korištenja i pravila utrke.
• Sudionici prihvaćaju da se njihove slike, ime i prezime koristi u promotivne svrhe.
2. Natjecateljski paket
• Natjecateljski paket za svakog sudionika utrke uključuje:
- pravo startanja na utrci
- elektronsko mjerenje vremena utrke
- startni broj s vezicama za pričvršćivanje
- hitnu medicinsku pomoć u slučaju nezgode na utrci.
3. Minimalna dob
• Svi sudionici utrke moraju imati minimalno 18 godina na dan utrke.
4. Zdravstvena sprema
• svi sudionici moraju osigurati da su fizički i zdravstveno spremni za sudjelovanje na
utrci, sudionici moraju kontaktirati svog liječnika i provjeriti svoje zdravstveno stanje te
imati dozvolu liječnika da mogu izdržati utrku. Organizator može tražiti dozvolu liječnika
prilikom registracije ako natjecatelj pokazuje slabosti.
5. Tehnička ispravnost bicikala
• Sudionici na utrci moraju koristiti ispravne bicikle pogonjene ljudskim pogonom.
• Svi sudionici moraju osigurati da su njihovi bicikli tehnički ispravni, osobito po pitanju
sigurnosti (kočnice), a Organizator zadržava pravo diskvalifikacije natjecatelja sa
neispravnim ili neodgovarajućim biciklima.
• Na utrci je zabranjeno korištenje:
- bisaga i prikolica za bicikle
- bidona za piće koji nisu od savitljivog materijala (staklo, metal…)
- bicikala s električnim pogonom
- tandem bicikala.
6. Osobna odjeća i oprema natjecatelja
• Svi sudionici utrke moraju u svakom trenutku utrke nositi zaštitnu biciklističku kacigu.
• Sudionici utrke moraju osigurati odjeću i obuću prikladnu vremenskim uvjetima za
vrijeme trajanja utrke.
• Sudionici utrke moraju sami osigurati bidone za napitke.
• Poželjno je da sudionici utrke sa sobom ponesu osnovnu opremu i alat za otklanjanje
kvarova na biciklu.

7. Utrka
• Natjecanje se sastoji od dva dijela, od kvalifikacija i glavne utrke.
• Kvalifikacije voze svi registrirani natjecatelji, a glavnu utrku najboljih 16 natjecatelja.
• Kvalifikacije se sastoje od pojedinačnog starta (svaki natjecatelj vozi sam), a rezultat je
vrijeme na stazi prema kojem se natjecatelji svrstavaju u glavnu utrku. U slučaju
potpuno jednakog vremena poredak u glavnoj utrci određuje se ponovnim startom.
• Ukoliko netko od natjecatelja odustane od glavne utrke ili ne dođe na vrijeme na start
njegovo mjesto ostaje prazno. Prije početka kvalifikacija dozvoljeno je zagrijavanje na
stazi.
• Glavnu utrku vozi maksimalno 16 najbolje plasiranih vozača iz kvalifikacija, na način da
4 natjecatelja startaju istovremeno. Prva dvojica (prvi i drugi koji dođu do cilja) plasiraju
se u daljnji krug natjecanja dok treći i četvrti ispadaju iz utrke. Ukoliko više od dva
natjecatelja ne dođu do cilja (pad s bicikla, kvar na biciklu i sl.) u daljnji krug natjecanja
idu bolji iz kvalifikacija.
• Između zadnjeg natjecatelja iz kvalifikacija i glavne utrke obvezan vremenski razmak je
20 minuta, a između četvrtfinala, polufinala i finala 10 minuta.
8. GLAVNA UTRKA - SUSTAV NATJECANJA
• Četvrtfinale - sastoji se od 4 skupine u kojem su 4 natjecatelja raspoređeni prema
rezultatu (vremenu) iz kvalifikacija. Raspored startne pozicije između 4 natjecatelja,
natjecatelji biraju sami na način da onaj koji ima najbolje vrijeme iz kvalifikacija bira
prvi.
• Skupine u četvrtfinalu formiraju se prema vremenima iz kvalifikacija po sljedećem
rasporedu:
▪ 1 skupina (1-16-8-9)
▪ 2 skupina (4-13-5-12)
▪ 3 skupina (2-15-7-10)
▪ 4 skupina (3-14-6-11).
• Polufinale - sastoji se od 2 skupine u kojem su 4 natjecatelja koji su prošli dalje, a
raspoređuju se po postignutom vremenu u četvrtfinalu. Raspored startne pozicije
između 4 natjecatelja, natjecatelji biraju sami na način da onaj koji ima najbolje vrijeme
iz 1 kola bira prvi.
• Skupine u polufinalu formiraju se prema vremenima iz četvrtfinala po sljedećem
rasporedu:
▪ 1 skupina (1-5-4-8)
▪ 2 skupina (2-7-3-6).
• Finale - sastoji se od 1 skupine u kojem su 4 natjecatelja koji su prošli dalje. Raspored
startne pozicije između 4 natjecatelja, natjecatelji biraju sami na način da onaj koji ima
najbolje vrijeme iz polufinala bira prvi.
9. Kategorije natjecatelja
• Sudionici na utrci sudjeluju pojedinačno, a bit će podijeljeni po kategorijama ovisno o
spolu:
▪ Muškarci od navršene 18. godine života.
▪ Žene od navršene 18. godine života.

10. Startni broj i čip senzor za mjerenje vremena
• Svaki sudionik utrke će prilikom registracije dobiti startni broj koji mora pripadajućim
vezicama pričvrstiti na guvernal bicikla, tako da su broj i natpisi vidljivi s prednje strane
u svakom trenutku utrke.
• Startni broj mora biti istaknut na biciklu tijekom cijele utrke.
• Svaki sudionik utrke će prilikom registracije dobiti čip senzor koji mora biti pričvršćen
na biciklu tijekom čitave utrke.
• Prilikom preuzimanja čip senzora sudionik utrke morat će kao polog ostaviti osobni
dokument ili novčani iznos u protuvrijednosti vrijednosti čip senzora.
• Ukoliko sudionik po završetku utrke ne vrati čip senzor morat će platiti novčani iznos u
protuvrijednosti vrijednosti čip senzora.
11. Start utrke
• Lokacija i vrijeme starta utrke bit će objavljeni u programu utrke kojeg će sudionici
dobiti najkasnije prilikom registracije na mjestu utrke.
• Startne liste bit će objavljene 30 minuta prije početka utrke, a na startnu poziciju
sudionici moraju doći najkasnije 5 minuta prije starta utrke.
• Na startnu poziciju sudionici utrke moći će pristupiti ukoliko zadovoljavaju sva
navedena pravila.
• Startni interval u kvalifikacijskoj utrci je 60’.
• Mjerenje vremena utrke svakog natjecatelja započinje izlaskom iz startnog bloka.
• Startni brojevi će se dodjeljivati prema redoslijedu kupnje startnina.
• U glavnoj utrci startni brojevi ostaju isti kao i u kvalifikacijskoj, a redoslijed starta ide
prema rasporedu iz članka 9.
12. Trasa utrke
• Staza je kružnog oblika dužine cca 700m, podloga je asfalt, zemlja s izrađenim
preprekama.
• Staza će biti otvorena za trening od 14:00 -15:00. Kvalifikacije su u 16:00, a finalna
utrka počinje u 18:00.
13. Pravila ponašanja tijekom utrke
• Svi sudionici moraju se tijekom utrke pridržavati fair play pravila ponašanja i iskazati
dužnu pažnju prema drugim sudionicima utrke, ostalim osobama i okolišu.
• Sudionici utrke dužni su voziti oprezno, u skladu sa svojim vještinama i sposobnostima,
pogotovo prilikom spuštanja na nizbrdicama.
• Narav utrke dopušta nenamjerne kontakte među natjecateljima. To će se tolerirati
ukoliko glavni sudac utvrdi da je u granicama duha utrke, fair playa (poštene borbe) i
sportskog ponašanja prema drugim natjecateljima. Ukoliko glavni sudac utvrdi da je
došlo do namjernog ometanja vozača u utrci, vozač koji je ometao drugog vozača bit
će diskvalificiran. Odluka glavnog suca je konačna.
14. Odustajanje tijekom utrke
• Sudionici koji nisu u mogućnosti završiti utrku obavezno se moraju po dolasku na cilj
utrke prijaviti organizatoru i vratiti čip senzor.
• U slučaju odustajanja zbog zdravstvenih problema sudionik odustajanje od utrke može
prijaviti bilo kojoj službenoj osobi organizatora.
• U slučaju kvara na biciklu ili ozljede sudionika potrebno je, ukoliko je to moguće,
premjestiti se uz rub staze kako bi se omogućio prolaz drugim sudionicima utrke.

15. Cilj utrke
• Cilj utrke nalazit će se na istom mjestu kao i start utrke osim ukoliko organizator prije
starta utrke ne objavi promjenu lokacije starta ili cilja.
• Sudionik završava utrku prolaskom kroz ciljnu ravninu na kojoj se nalazi sustav čip
mjerenja vremena.
• Po dolasku na cilj sudionik utrke mora na info pultu utrke organizatoru vratiti čip senzor
za mjerenje, prilikom čega će mu biti vraćena osobna isprava ili polog.
16. Završavanje utrke
• Sudioniku će se priznati sudjelovanje na utrci ukoliko je stigao na cilj te nije prekršio
nije jedno od navedenih pravila utrke.
17. Rezultati i dodjela nagrada
• Ceremonija proglašenja pobjednika po razinama natjecanja/kategorijama bit će na dan
utrke, nakon što završi finalna utrka.
• Nagrada za prva tri mjesta u kategorijama Žene, Muškarci.
1. mjesto - Maxxis gume (par)
2. mjesto - Maxxis guma (1 guma)
3. mjesto - Zračnica
18. Odgovornost
• Svaki sudionik utrke odgovoran je za vlastitu sigurnost tijekom utrke.
• Organizator utrke ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće ozljede ili štetu koju je
zadobio ili prouzročio sudionik utrke.
• Sudionici utrke prilikom registracije dužni su potpisati izjavu o preuzimanju svih rizika
povezanih sa sudjelovanjem u utrci te odricanju od potraživanja prema Organizatoru
glede istih.
• Sudionik je svjestan i slaže se da je Adria Bike Eliminator ekstremni sport i da postoji
opasnost od ozbiljnih ozljeda, bolesti, smrti i / ili štete za sudionike, sportske i druge
opreme.
• Sudionik je svjestan i razumije da je za Adria Bike Eliminator potrebno imati vještine
koje zahtjeva brdsko biciklistički sport, da će se utrka voziti po preprekama i strmim
stazama, makadamima, cestama, na čiju težinu dodatno mogu utjecati vremenski uvjeti
kao što je kiša i vjetar. Organizator nije odgovoran za nastalu štetu na opremi,
sudioniku ili bilo kojoj trećoj strani.
• Organizator nije odgovoran ukoliko dođe do bilo kakvih smetnji u zdravlju sudionika
tjekom i nakon utrke te da je svaki sudionik dužan voditi brigu o drugim natjecateljima.
• Organizator zadržava pravo zabrane natjecanja sudionicima koji se ne pridržavaju ovih
uvjeta korištenja i pravila.
• Sudionik utrke se odriče prava od potraživanja moguće štete od organizatora.
19. Otkazivanje utrke
• Organizator zadržava pravo otkazivanja ili prekida utrke u bilo koje vrijeme u slučaju
više sile, nepredvidive situacije te narušavanja sigurnosti sudionika utrke ili drugih
osoba.
• U slučaju otkazivanja utrke zbog gore navedenih uvjeta sudionici utrke nemaju pravo
na naknadu štete.
20. Rute utrke su podložne promjenama
• Organizator zadržava pravo promjene staza čak i prije samog starta, to može dovesti
do toga da rute budu duže ili kraće od previđenih.

U Zagrebu, 21.5.2015.
HD Navigatio d.o.o.
Platana 12
10434 Strmec
Oib 31139009858

