
1.MTB maraton „Pedalom po Pagu“ Otok Pag, subota, 
20.05.2017.  
Organizatori: udruga Volim Vlašići i JU Natura Jadera 

Vrsta utrke: MTB rekreativna utrka natjecateljskog karaktera (XCM maraton) 

Mjesto održavanja: Otok Pag, Kolan- Vlašići 

Kada: subota, 20.05.2017. od 08:00-18:00h 

Start utrke:  10:00h – Ornitološki rezervat Kolansko Blato 

Cilj utrke: Vlašići plaža 

Prijave: do 19.05.2017. 

Info: www.volimvlasici.hr 
-mob: 00385915093383 
-email: pedalompopagu@gmail.com 

Duljina staze: 37,6 km 

Vremenski rok: 4h 

 

Subota, 20.05.2017.  

08:00-10:00h Welcome drink 
– Registracija i podizanje startnih brojeva 
za utrku, Kolansko Blato, Kolan 

10:00h Start utrke  

11:30-13:30h Birdwatching i obilazak Ornitološkog rezervata 
Veliko Blato za obitelj, pratitelje i posjetitelje utrke 

14:00-14:30h Dječja utrka “od Miline garaže do plaže” 
-djeca od: 3-8 i 8-13 godina 

14:30h Ručak na cilju utrke Restoran Dupin 

16:00-17.00h Proglašenje pobjednika:  
– muška i ženska kategorija 
– najmlađi i najstariji natjecatelj 



– najbolji video uradak objavljen na FB/Instagramu 
– najbolja fotografija objavljena na FB/Instagramu 

18:00h After Pedal Party 

 

 

Kotizacija 

Za odrasle:                          90,00 Kn 

Za djecu 14-18 god:          40,00 Kn 

  

Kotizacija uključuje:  

– osvježenje na pit stopovima od Kolana do Vlašići 

– ručak i piće nakon utrke 

– startni broj i mjerenje vremena 

– poklon paket 

– nagrade za prva 3 mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji 

– transfer od Vlašići do Kolana (za bicikliste) 

– obilazak Velikog Blata i Birdwatching za obitelj i prijatelje 

– After party 

 

Prvao nastupa: 

Svi licencirani i nelicencirani natjecatelji sa ispravnim MTB biciklom. Na rekreativnoj utrci 
mogu sudjelovati rekreativci, profesionalni sportaši, turisti i posjetitelji, biciklisti od 14. 
godina starosti. Staza nije primjerena za mlađe uzraste. Maloljetne osobe mogu nastupiti uz 
pratnju i/ili potpis roditelja/staratelja na pisanoj izjavi koja se potpisuje prije starta utrke a iz 
koje je vidljivo da je roditelj/staratelj suglasan da dijete nastupi na rekreativnoj utrci na 
vlastitu odgovornost. Pri preuzimanju startnog broja svaki natjecatelj je dužan potpisati 
izjavu od odricanju odgovornosti organizatora natjecanja. 

Važno: 



Svaki natjecatelj svojom prijavom izravno je suglasan da se na utrci natječe na osobnu 
odgovornost (uz pratnju HGSS-a, liječničke pomoći i osiguranje policije), da je upoznat sa 
pravilima i propisima utrke kojih će se pridržavati te mogućim rizicima koje ovo natjecanje 
sadrži.  Svojom prijavom natjecatelj potvrđuje da je zdravstveno sposoban i u odgovarajućoj 
psiho-fizičkoj kondiciji primjerenoj za ovakvu vrstu natjecanja. Svojom izjavom natjecatelj se 
odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema natjecateljima 
ili trećim osobama. 

 

Opči uvjeti 

Vozači potpisom izjave i startom rekreativne utrke usvajaju ove propozicije i voze na vlastitu 
odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost za djela učinjena od strane vozača prema 
trećim osobama. Organizator zadržava pravo promjena uvjeta rekreativne utrke bez 
prethodne najave. Obavezno je nošenje zaštitne kacige bez koje nastup neće biti dozvoljen. 
Maloljetne osobe mogu nastupiti uz pratnju i/ili potpis roditelja/staratelja na pisanoj izjavi 
koja se potpisuje prije starta utrke a iz koje je vidljivo da je roditelj/staratelj suglasan da 
dijete nastupi na rekreativnoj utrci na vlastitu odgovornost. 

 

Utrka uključuje: 

– Tehničku pomoć i organizaciju utrke (prijevoz natjecatelja sa neispravnom biciklom sa 
staze) 
– Osiguranje HGSS-a 
– Sanitetsko vozilo i pratnju MUP-a 
– Kartu s rutom utrke 
– Ručak na cilju utrke 
– Startni broj 
– Welcome drink na startu 
– Osvježenje na Pit stopovima 
– Natjecanje za izbor najljepše fotografije i video uratka sa utrke 
– Degustaciju i prezentaciju otočnih proizvoda 
– Nagrade za prva tri mjesta u ženskoj i muškoj kategoriji 

 

 

 


