PRAVILA ISTARSKE ZIMSKE LIGE U TRČANJU
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svi natjecatelji nakon što su se registrirali moraju biti minimalno 10 minuta na
startu prije početka utrke
svi natjecatelji trebaju biti odgovarajuće odjeveni i dostojanstveno se ponašati
te se kloniti svakog čina nasilja, prijetnje, napada ili drugog nedopustivog
ponašanja te dovođenja druge osobe u opasnost
svi natjecatelji moraju startni broj sa čipom nositi na prednjem djelu torza te
isti ne smije biti pokriven. Onaj natjecatelj koji zaboravi ili izgubi svoj startni
broj može nastupiti na utrci ali ne ulazi u poredak
startni brojevi ne smiju se prati niti sušiti u sušilici rublja pošto to oštečuje
čipove
svi oni natjecatelji koji svoj startni broj prodaju, poklone nekom drugom
natjecatelju ili nastupe sa tuđim natjecateljskim brojem biti će diskvalificirani
bez prava žalbe
svima onima koji neregistrirani nastupaju na utrci ( američki naziv za takve u
propozicijama je bandit ) zabranjuje se prolazak kroz ciljna vrata te pristup
zonama okrijepe

-

minimalno godište natjecatelja kojima je dozvoljen nastup je 2004. godište

-

-

u slučaju viših sila kao što su npr. ekstremno vrijeme, rat, ili teroristički napad
organizator lige može odlučiti zaustaviti utrku, preusmjeriti utrku, skratiti utrku
ili je odgoditi za najviše 4h. U tom slučaju povrat startnine nije moguć.
vremenski limit za završetak utrke iznosi 2h
natjecatelji imaju pravo žalbe u roku od 24h nakon utrke

-

sve žalbe podnose se isključivo sucima utrke

-

natjecatelji su se dužni kretati isključivo označenim stazama utrka te poštivati
upute organizatora, redara i volontera.

-

natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost. Organizatori ne snose nikakve
pravne posljedice u slučaju tjelesne povrede natjecatelja ili štete nastale na
njegovoj opremi, a niti za djela natjecatelja prema drugim natjecateljima ili
trećim osobama. Posebno se napominje da staza dijelom prolazi preko cesta
na kojima se odvija promet, pa se upućuju natjecatelji da obrate osobitu
pozornost i poštuju prometne propise.

-

natjecatelji se obvezuju da neće ni na koji način zagađivati okoliš, uništavati
floru i faunu te bacati otpatke po stazi.

-

u cilju promicanja manifestacije Istarska zimska liga u trčanju zadržava pravo
na korištenje fotografija i videozapisa snimljenih tijekom utrke, kao i sa svih
događaja koji su organizirani u vezi s tom manifestacijom

-

prijavom na natjecanje natjecatelji su suglasni da cjelokupni foto i filmski
materijali mogu biti korišteni u promotivne svrhe Istarske zimske lige u trčanju
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