Догађај: 6. Зимски ноћни полумаратон (Зимски ноћни полумаратон и Зимска ноћна седмица)
Место
одржавања
догађаја:
Новобеоградска
страна
код
Бранковог
балон ФК Бродарац, Старо Сајмиште бр. 6 (Локација старта: 44.814364, 20.446181)

моста,

Датум и време одржавања догађаја: 04.02.2023. године у 18:00ч старт трке на 21,1км, у 18:05ч
старт трке на 7,03км
Сви учесници својом пријавом и учешћем потврђују да на догаћају наступају искључиво на
властиту одговорност, да су упознати са правилима догађаја, епидемиолошким мерама којих
ће се придржавати, да нису били у свесном контакту са зараженом особом у периоду од 10 дана
пре одржавања догађаја, као и да су упознати са ризицима које трчање може да носи. Пријавом
на догађај учесник/учесница се одриче могућности преношења одговорности на организатора
догађаја те потврђује своје задовољавајуће здравствено стање и спремност да заврши трку.
ПОДИЗАЊЕ СТАРТНИХ ПАКЕТА










Стартни бројеви се преузимају , по следећој сатници:
02.02.2023. - од 15ч до 19ч / 03.02.2023. - од 15ч до 19ч
Стартне пакете можете преузети у проавници Intersport у ТЦ Меркатор, ул. Булевар
Уметности бр. 4 (Локација: 44.819850, 20.413923) уз лични документ (на увид).
Приликом преузимања стартних пакета обавезно је поштовање свих епидемиолошких
мера.
Подизање стартног пакета је могуће искључиво уз лични документ и потпис.
Подизање стартних пакета на дан трке (04.02.2023.) у балону ФК Бродарац,
ул. Старо Сајмиште бр. 6 (Локација: 44.812483, 20.444351) је могуће искључиво за
учеснике/учеснице који нису из Београда у периоду од 15ч до 17ч. Потребно је да се
предходно најавите путем е-поште: zimskinocnipolumaraton@gmail.com.
Уколико учесник/учесница није у могућности да подигне свој стартни број, друга особа
то може урадити за њега/њу уз потврду датума роћења и претходну најаву организатору
путем е-поште: zimskinocnipolumaraton@gmail.com.
Сатницу и агенду догаћаја погледајте на веб-страници: www.zimskinocni.com
ПРОМЕНА ТРКЕ





Промена трке није могућа. Израђен је тачан број медаља на основу комплетираних
пријава (медаље за трке Зимски ноћни полумаратон и Зимску ноћну седмицу се
разликују у величини).
Малолетна лица могу да подигну свој стартни број искључиво уз писану сагласност
родитеља/старатеља.
ДУЖИНА СТАЗЕ





Дужина стазе Зимског ноћног полумаратона је 21,1 км. Трчи се три круга дужине
7,03 км.
Дужина стазе Зимске ноћне седмице је 7,03 км. Трчи се један круг дужине 7,03 км.
Стаза је измерена са точком за мерење дужине.
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ТРАСА ТРКЕ








Зимски ноћни полумаратон: Трчи се у смеру ка хотелу „Југославија“ (I, III, V окрет) где се
окреће и враћа ка Старом савском мосту (II, IV, VI окрет) где се поново окреће и враћа
ка старту/циљу трке.
Intersport Зимска ноћна седмица: Трчи се у смеру ка хотелу „Југославија“ (I окрет) где се
окреће и враћа ка Старом савском мосту (II окрет) где се поново окреће и иде ка циљу
трке.
Трчи се левом страном стазе (у смеру казаљке на сату), а сваки окрет треба
да остане на десном рамену!
Моле се учесници да се придржавају овог правила и воде рачуна о својој безбедности
као и безбедности других учесника.
Детаљну мапу са трасом трке погледајте на веб-страници: www.zimskinocni.com
ВРЕМЕНСКИ ЛИМИТ






Лимит за завршетак Зимског ноћног полумаратона је 3 сата.
Лимит за завршетак Зимске ноћне седмице је 1,5 сата.
Сматра се да учесник/учесница који прекорачи временски лимит није завршио трку па
ће његов статус бити DNF (Did Not Finish).
Учесници/учеснице који прекораче временски лимит, организатор не може
гарантовати доступност окрепе као ни друге погодности и садржаје намењен
учесницима, као ни финишерску медаљу.
МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА




Сваки учесник/учесница ће у свом стартном пакету добити стартни број са чипом за
електронско мерење времена.
Стартни број се ставља искључиво на груди/стомак и мора бити видљив током целе
трке.
ОКРЕПА




Окрепа за учеснике/учеснице обезбеђена је током трке и након трке.
Моле се учесници да отпатке бацају у близини зоне за окрепу.
МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ



Организатор догађаја је у обавези да обезбеди професионалну медицинску помоћ за
случај потребе. Acibadem Bel Medic и Црвени крст ће бити задужени за обезбеђивање
медицинске помоћи. Сви учесници учествују на трци/догађају на сопствену
одговорност.
ГАРДЕРОБА








Свлачионице и остављање ствари/гардеробе обезбеђено је у балону ФК Бродарац,
Старо Сајмиште бр. 6.
Моле се учесници како би избегли гужву да дођу у опреми за трчање и спремни за трку.
Остављање и преузимање гардеробе је могуће само уз стартни број.
Температура у балону ФК Бродарац је приближно 5°C веђа од спољашње.
Моле се учесници да својa лична документа и драгоцености не остављају у гардероби.
Организатор није одговоран за губитак истих. Учесници остављају своје ствари у
гардеробу на своју одговорност.
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ПРАВИЛА ПОНАШАЊА










Забрањено је уношење хране и пића у балон ФК Бродарац.
Учесници ће моћи да се послуже послуже чајем и окрепом у башти или испред балона
ФК Бродарац. Башта се налази десно од улаза у балон ФК Бродарац.
Моле се учесници да поштују све епидемиолошке мере и препоруке, као и да се не
задржавају у балону ФК Бродарац.
Сви учесници су дужни да поштују правила трке, те да поштују друге
учеснике/учеснице, редаре, волонтере и особље које је задужено за организацију трке.
Сви учесници су у обавези да воде рачуна о здрављу других учесника као и публике.
Сваки акт насиља води ка директној и неопозивој дисквалификацији
учесника/учеснице и удаљавању са стазе.
Сви учесници су дужни да поштују све епидемиолошке мере и препоруке.
Сви учесници су дужни да у затвореном простору носе заштитне маске на лицу.
Сви учесници су дужни да у зони старта носе заштитне маске на лицу.
ОТКАЗИВАЊЕ УЧЕШЋА






У случају отказивања, учесник/учесница је у дужности да обавести организатора у што
крађем року.
У случају отказивања, износ стартнине се не враћа. Уколико особа која се пријавила за
догаћај не може да наступи, своју стартнину може преименовати на друго лице
најкасније до 3 дана пре догађаја, након чега више неће бити могуђе мењати податке
тркача.
Ако због случаја више силе, на коју по дефиницији организатор не може утицати
(временске неприлике, непредвићени догаћаји), дође до отказивања догаћаја, промена
у распореду догаћаја и/или било која друга промена која одступа од објављених
информација, уплаћени износ стартнине се не враћа. Учесник/учесница нема право на
обештећење и/или поврат новца. Организатор ће дозволити да се алтернативни
догаћај одржи, ако је могуђе, на други датум, у мери у којој је то могуће.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА






Учесници ће бити дисквалификовани у случају коришћења било каквих превозних
средстава током трке, кретања ван означене стазе трке, замене учесничких бројева,
неспортског понашања и непоштовања одлука организатора.
Забрањено и кажњиво је истицање симбола који потстичу на мржњу на националној,
верској, расној, полној, сексуалној, старосној или на било којој другој основи.
Организатор има право да дисквалификује учесник/учесницу који буду кршили ову
тачку и/или предузме друге мере које буде сматрао неопходним.
РЕЗУЛТАТИ



Резултати ће бити објављени по завршетку трке на веб-страницама: www.runtrace.net и
www.zimskinocni.coм
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КОРИШЋЕЊЕ МЕДИЈСКИХ МАТЕРИЈАЛА


Пријавом на догађај, учесник/учесница је сагласан/сагласна са тим да организатор
задржава сва права на коришћење, копирање и дистрибуцију свих снимљених аудио,
видео и фото материјала и да организатор сме користити аудио, видео и фото
материјале настале за време, пре и после догађаја за своје потребе и потребе
промоције догаћаја и спонзора. Све фотографије, као и видео и аудио записи учесника
и учесница снимљени од стране организатора у склопу догађаја су власништво
организатора, те се учесник/учесница одриче свих права на исте као и евентуалне
накнаде везане за коришћење тих материјала.
ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА







Организатор се обавезује на заштиту свих личних података који су прикупљени током
регистрације на догађај.
Једине личне информације које ће бити јавно доступне на листи учесника/учесница у
резултатима су име, презиме и годиште.
Адреса е-поште ће бити коришђена у сврхе комуникације са учесницима везане са сам
догађај, пријатељске догађаје, активности и промоцију спонзора, као и за остала
дешавања у организацији Удружења „Зимски ноћни“.
Сви остали подаци ће бити обрађени искључиво у статистичке сврхе.
ОТКАЗИВАЊЕ ТРКЕ



Организатор задржава право, да услед погоршања епидемиолошке ситуације и
заоштравња мера, трку организује као виртуелни догађај о чему ће учесници/учеснице
бити благовремено обавештени. Такође, организатор задржава право да услед
врменских непогода, радова на стази и осталих непредвиђених околности откаже трку
или одреди нови датум одржавања.

С поштовањем,
Огранизациони тим 6. Зимског ноћног полумаратона
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МАПА СТАРТНО ЦИЉНЕ ЗОНЕ
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