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HRVATSKI RONILAČKI SAVEZ
kao pokrovitelj

i
R.K. 'SPLIT' iz Splita
kao organizator

organiziraju
ZATVORENO DRŽAVNO PRVENSTVO
U RONJENJU NA DAH – CWT, CWT BF, CNF i FIM
KOMIŽA, 26.-27. rujna 2020.
1. Mjesto održavanja:
Otok Vis, Komiža (Ronilački centar B-24)
https://goo.gl/maps/pDzfxpTduRJzSCcs6
Uvjeti u moru: očekivana temperatura mora 21-25°C, sa termoklinima između 15 i 35 m
Ograničenje dubine ronjenja: 90 m.
2. Pravo sudjelovanja
Pojedinci koji su članovi klubova učlanjenih u HRS pri verifikaciji moraju predočiti sljedeće dokumente:
1. člansku iskaznicu HRS-a za 2020.
2. ovjereni liječnički pregled liječnika športske medicine odnosno medicine rada i športa, ne stariji
od 6 mjeseci, sukladno Zakonu o športu
3. prijavu kluba ovjerenu pečatom od odgovorne osobe (natjecatelji koji organizirano treniraju
pridržavajući se propisanih mjera sigurnosti u okviru kluba)
4. potpisanu izjavu o osobnoj odgovornosti
5. osobnu iskaznicu iz koje je vidljivo da je natjecatelj stariji od 18 godina

3. Plasmani
Natjecatelji, odnosno natjecateljice plasmane ostvaruju u pojedinačnoj i ekipnoj (klubovi) konkurenciji.
Natjecanje će se odvijati prema zadnjem Pravilniku za ronjenje na dah CMAS – HRS iz 2019. godine.
https://www.cmas.org/apnoea/documents-of-the-apnoea-commission
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4. Nagrade
Medalje za prva 3 mjesta u pojedinačnoj muškoj i ženskoj konkurenciji po svakoj disciplini posebno te
pehari za klubove za prvenstvo RH.
5. Redoslijed startanja
HRS i R.K. Split zadržavaju pravo slaganja startne liste prema svojim kriterijima. O istima će natjecatelji
biti obaviješteni u periodu prije natjecanja.
6. Prijave
Zadnji rok prijava za nastup je petak, 18. rujna 2020. do 23.59 sati.
Prijave za natjecanje primaju se na e-mail: zankisub@yahoo.com, prijavu isključivo potvrđuje osoba za
zastupanje udruge s pečatom i potpisom.
Kontakti: e-mail i broj telefona:
 Veljano Zanki, zankisub@yahoo.com , 091 766 1415
 Ivan Drviš , drvis_i@yahoo.com ,091 446 6955
 Vedrana Vidović, vedrana@fesb.hr , 091 430575
7. Startnina
Svi natjecatelji čiji su klubovi članovi HRS-a oslobođeni su plaćanja startnine.
8. Žalbe
Predaju se u pisanom obliku u roku od 60 minuta nakon objave rezultata ili spornog događaja.
Pristojba za žalbu iznosi 200,00 kn i u slučaju prihvaćanja žalbe se vraća.
9. Odgovornost
RK 'Split' kao organizator, uključujući i sve pojedince koji sudjeluju u organizaciji natjecanja, otklanjaju
svaku odgovornost za štetu koja može proizaći iz ovog natjecanja. Svi natjecatelji dužni su upoznati se s
propozicijama i pravilnikom, dužni su sami procijeniti svoje trenutno zdravstveno stanje i fizičku
kondiciju te nastupaju na vlastitu odgovornost što potvrđuju potpisom na izjavi o odgovornosti.
10. Smještaj
Informacije o smještaju dobit ćete naknadno uz obavijest o pripremama.
11. Program
Petak 25.09.2020.
15:00 – 19:00
19:15 – 19:45

Registracija
Sastanak komisije natjecanja i delegata ekipe, te objava startne liste

Subota 26.09.2020.
08:00 - 08:45
08:45 - 09:15
09:15 - 13:15
13:30 - 14:15
14:15 - 15:15
16:00 - 17:00

Polazak u zonu natjecanja
Zagrijavanje / Warm up
Natjecanje
Povratak
Objava preliminarnih rezultata i period za žalbe
Objava rezultata

Nedjelja 27.09.2020.
08:00 - 08:45
Polazak u zonu natjecanja
08:45 - 09:15
Zagrijavanje / Warm up
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09:15 - 13:15
13:30 - 14:15
14:15 - 15:15
16:00 - 17:00
17:15 - 18:15

Natjecanje
Povratak
Objava preliminarnih rezultata i period za žalbe
Objava konačnih rezultata
Proglašenje pobjednika

Organizator zadržava pravo izmjene satnice natjecanja uz pravovremenu najavu.
NAPOMENA:
Svi organizatori, natjecatelji i ostali sudionici natjecanja moraju se pridržavati mjera Stožera civilne
žaštite. U protivnome će biti udaljeni sa borilišta.
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IZJAVA O ODGOVORNOSTI ZA NATJECATELJE
Pokrovitelju i organizatoru natjecanja

Hrvatskom ronilačkom savezu i RK Splitu
IZJAVA
Ja, dolje potpisani ___________________________________________________
(ime i prezime tiskanim slovima)
kao član __________________________________________________________
(naziv kluba)
ovim izjavljujem da posjedujem dovoljno iskustva i treninga da bih sudjelovao na natjecanju

ZATVORENO DRŽAVNO PRVENSTVO
U RONJENJU NA DAH – CWT, CWT BF, CNF i FIM
KOMIŽA, 26.-27. rujna 2020.
Izjavljujem da sam izvrsnog zdravstvenog stanja što potvrđuje i priložena liječnička potvrda (ovjereni liječnički
pregled liječnika športske medicine odnosno medicine rada i športa, sukladno Zakonu o sportu).
Ukoliko se dogode promjene mog zdravstvenog stanja prije ili za vrijeme natjecanja, obvezujem se da ću o tome
obavijestiti organizatora.
Također se obvezujem da ću se striktno pridržavati pravila natjecanja i odluka sudaca.
Potpisivanjem ove izjave oslobađam organizatora i domaćina od bilo kakve odgovornosti u slučaju nezgode ili štete
koja bi uslijedila iz treninga ili natjecanja.
Ujedno, ovom izjavom dajem suglasnost za fotografiranje i snimanje moga nastupa, te pravo organizatoru za
korištenje materijala u promotivne i slične svrhe.
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Ime i prezime

JMBG/OIB

Broj iskaznice HRS

Potpis

Zagreb, 17. rujna 2020.
PEČAT, IME I PREZIME I POTPIS OSOBE
OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE UDRUGE:
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