
КакоКако јеје могућемогуће стићистићи додо Велебита?Велебита? // Hogyan lehet Velebitre jutni?Hogyan lehet Velebitre jutni?

АА гдегде јеје местоместо такмичењатакмичења ?? -- És hol van a verseny színhelye?És hol van a verseny színhelye?
((координатекоординате // koordinátákkoordináták :: 4646 00 00’ 47,7” N, 1900’ 47,7” N, 19 00 55’ 15,2” E)55’ 15,2” E)

Организатори Организатори / / SzervezőkSzervezők ::

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦАМЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ВЕЛЕБИТВЕЛЕБИТ

VELEBITVELEBIT
HELYI KÖZÖSSÉGHELYI KÖZÖSSÉG

НавијајтеНавијајте заза такмичаретакмичаре на лицу места,на лицу места,
у овом дивном амбијенту!у овом дивном амбијенту!

SzurkoljonSzurkoljon aa versenyzőknekversenyzőknek aa helyszínenhelyszínen ,,
ebbenebben aa csodáscsodás környezetbenkörnyezetben !!



SRBSRB OPENOPEN WATERWATER CCUUPP 22001166
IIIIII Пливачки маратон “Велебит”Пливачки маратон “Велебит”

ОРГАНИЗАТОРИОРГАНИЗАТОРИ :: Општина Кањижа, Месна заједница Велебит, Пливачки клуб “Кањижа”Општина Кањижа, Месна заједница Велебит, Пливачки клуб “Кањижа”
ДАТУМ ОДРЖАВАЊАДАТУМ ОДРЖАВАЊА :: 09. 07. 2016. 09. 07. 2016. годинегодине ((суботасубота ))

АА) ) РЕВИЈАЛНЕ ТРКЕРЕВИЈАЛНЕ ТРКЕ ::

ПРИЈАВЕПРИЈАВЕ :: одод 08:30 08:30 додо 09:30 09:30 часовачасова

КОТИЗАЦИЈАКОТИЗАЦИЈА :: 300,00 300,00 динара на лицу местадинара на лицу места

ПОЧЕТАКПОЧЕТАК :: у у 10:00 10:00 часовачасова

ББ) ) IIIIII ВЕЛЕБИТСКИ МАРАТОНВЕЛЕБИТСКИ МАРАТОН

ПРИЈАВЕПРИЈАВЕ :: одод 08:30 08:30 додо 10:30 10:30 часовачасова

ПОЧЕТАКПОЧЕТАК :: уу 11:00 11:00 часовачасова

ДУЖИНА СТАЗЕДУЖИНА СТАЗЕ :: окооко 3.000,00 3.000,00 метараметара

СТАЗАСТАЗА : : Такмичење се одржава на Велебитском језеру поредТакмичење се одржава на Велебитском језеру поред
насеља Велебит на теротпоији општина Кањижанасеља Велебит на теротпоији општина Кањижа ((ГПСГПС
координатекоординате : : 46°00"47,7' N; 19°55"15,2' E46°00"47,7' N; 19°55"15,2' E ). ). Плива се три кругаПлива се три круга
по око 1.000 метарапо око 1.000 метара . . 

ПРАВО  УЧЕШЋА  имају  сви  пријављени  домаћи  и  страниПРАВО  УЧЕШЋА  имају  сви  пријављени  домаћи  и  страни
такмичари. Сваки такмичар наступа на сопственутакмичари. Сваки такмичар наступа на сопствену
одговорност, што потврђује сопственим потписом. Малолетнеодговорност, што потврђује сопственим потписом. Малолетне
особе наступају уз сагласност родитеља или старатељаособе наступају уз сагласност родитеља или старатеља ..

ТакмичењеТакмичење сесе одвија по правилима Савеза за дањинско,одвија по правилима Савеза за дањинско,
маратонско и мастерс пливање Србијемаратонско и мастерс пливање Србије ..

ПРИЈАВЕ се шању наПРИЈАВЕ се шању на e-mail: juhasa60e-mail: juhasa60 @citromail.hu@citromail.hu

РОК ЗА ПРИЈАВУ јеРОК ЗА ПРИЈАВУ је 0606 . 07. 2016. . 07. 2016. годинегодине ((средасреда ))..

ПРИПРИ JJАВЕ на лицу места се узимају у обзир најкасније до АВЕ на лицу места се узимају у обзир најкасније до 9:3010:30
часова, али Вас молимо да пријаве извршите до назначеногчасова, али Вас молимо да пријаве извршите до назначеног
рока, да би се могли благовремено организоватирока, да би се могли благовремено организовати ..

СТАРТНИНА износиСТАРТНИНА износи 500,00 500,00 динарадинара . . Стартнина се уплаћује Стартнина се уплаћује 09.09.
07. 2016. 07. 2016. године од године од 8:30 8:30 додо 9:30 10:30 часова, на месту тамичењачасова, на месту тамичења ..

САТНИЦА ТАКМИЧЕЊАСАТНИЦА ТАКМИЧЕЊА ::
08:30 - 09:30 08:30 - 09:30 Пријава учесника (дечји узраст)Пријава учесника (дечји узраст)

08:30 - 10:20 Пријава учесника (3 км)08:30 - 10:30 Пријава учесника (3 км)

10:00 - 11:00 10:00 - 11:00 Старт и врема трајања ревијалних тркаСтарт и врема трајања ревијалних трка

11:00 - 12:30 11:00 - 12:30 Старт и време трајања пливачког маратонаСтарт и време трајања пливачког маратона

13:00 - 13:30 13:00 - 13:30 Проглашење резултатаПроглашење резултата

НАГРАДЕНАГРАДЕ :: за прва три пласирана такмичара / такмичарки у свим категоријама предвиђене суза прва три пласирана такмичара / такмичарки у свим категоријама предвиђене су
медаље, а апсолутним победницима, у мушкој и женској конкуренцији, додељују се пехаримедаље, а апсолутним победницима, у мушкој и женској конкуренцији, додељују се пехари ..

ВАЖНА НАПОМЕНАВАЖНА НАПОМЕНА ::
Организатор ће само оним учесницима обезбедити ручак који ће бити пријављени организаторимаОрганизатор ће само оним учесницима обезбедити ручак који ће бити пријављени организаторима
најкасније до 06. 07. 2016. године (до среде)најкасније до 06. 07. 2016. године (до среде) ..

SRBSRB OPENOPEN WATERWATER CCCUUPP 2200011666
III.III. VelebitiVelebiti ÚszómaratonÚszómaraton

SZERVEZŐSZERVEZŐ :: MagyarkanizsaMagyarkanizsa községközség , , VelebitVelebit HelyiHelyi KözösségKözösség , , MagyarkanizsaMagyarkanizsa ÚszóklubÚszóklub
AA VERSENYVERSENY IDŐOPONTJAIDŐOPONTJA :: 2016. 07. 09. (2016. 07. 09. ( szombatszombat ))

АА) ) BEMUTATÓBEMUTATÓ VERSENYEKVERSENYEK ::

JELENTKEZÉSJELENTKEZÉS :: 08:30-08:30- tóltól 09:30-09:30- igig

REGISZTRÁCIÓSREGISZTRÁCIÓS DÍJDÍJ :: 300,00 300,00 dinárdinár aa helyszínenhelyszínen

AA VERSENYVERSENY KEZDETEKEZDETE :: 10:00 10:00 órakorórakor

BB) ) IIIIII . . VELEBITIVELEBITI ÚSZÓMARATONÚSZÓMARATON

JELENTKEZÉSJELENTKEZÉS :: 08:30-08:30- tóltól 10:30-10:30- igig

AA VERSENYVERSENY KEZDETEKEZDETE :: 11:00 11:00 órakorórakor

AA TÁVTÁV HOSSZAHOSSZA :: kbkb . 3.000,00 . 3.000,00 méterméter

PÁLYAPÁLYA : : AA versenyverseny aa VelebitVelebit településtelepülés mellettimelletti VelebitiVelebiti tavontavon
tartjuktartjuk , , MagyarkanizsaMagyarkanizsa községközség területénterületén ((GPSGPS koordinátákkoordináták ::
46° 00" 47,7' N; 19° 55" 15,2' E46° 00" 47,7' N; 19° 55" 15,2' E ). ). HáromHárom , , kbkb . 1.000 . 1.000 méterméter
hosszúhosszú kőrtkőrt kellkell úszniúszni . . 

AA VERSENYENVERSENYEN RÉSZTRÉSZT VEHETVEHET minden bejelentkezett hazai ésminden bejelentkezett hazai és
külföldi versenyzőkülföldi versenyző . . A versenyen mindenA versenyen minden versenyzőversenyző aa sajátsaját felelős-felelős-
ségére vesz részt, amit saját kezőleg aláírt nyilatkozattal erősít meg.ségére vesz részt, amit saját kezőleg aláírt nyilatkozattal erősít meg.
Kiskorúak esetében szükséges a a szülő vagy gyám beleegyezéseKiskorúak esetében szükséges a a szülő vagy gyám beleegyezése ..

AA versenyverseny aa SzerbiaiSzerbiai TávTáv -, -, MaratonMaraton ésés SzeniorSzenior ÚszószövetségÚszószövetség
szabályaiszabályai szerint kerül megrendezésre.szerint kerül megrendezésre. ..

JELENTKEZÉSÜKETJELENTKEZÉSÜKET aa juhasa60juhasa60 @citromail.hu e-mail címre küldjék.@citromail.hu e-mail címre küldjék.

JELENTKEZÉSIJELENTKEZÉSI HATÁRIDŐHATÁRIDŐ 20201616 . 07. 06. . 07. 06. (szerda)(szerda) ..

JELENTKEZÉSTJELENTKEZÉST aa helyszínenhelyszínen legkésőbblegkésőbb  10 óraóra 30 30 percig fogadunkpercig fogadunk
elel , , ígyígy kérjükkérjük ÖnöketÖnöket , , tartsáktartsák bebe aa határidőkethatáridőket , , hogyhogy mindentmindent
időbenidőben megszervezhessünkmegszervezhessünk ..

AA NEVEZÉSINEVEZÉSI DÍJDÍJ 500,00 500,00 dinárdinár , , amelyetamelyet aa helyszínenhelyszínen . 2015. 07.. 2015. 07.
09-09- énén 88 óraóra 30 30 perctőlperctől , 9 , 10 óraóra 30 30 percigpercig lehetlehet befizetnibefizetni ..

AA VERSENYVERSENY IDŐBEOSZTÁSAIDŐBEOSZTÁSA ::
08:30 - 09:30 08:30 - 09:30 A részvevők nevezése (gyermekek)A résztvevők nevezése (gyermekek)

08:30 - 10:30 A részvevők evezése (3 km)08:30 - 10:30 A résztvevők nevezése (3 km)

10:00 - 11:00 10:00 - 11:00 AA bemutatóversenyekbemutatóversenyek rajtjarajtja ésés megejtésemegejtése

11:00 - 12:30 11:00 - 12:30 AzAz úszómaratonúszómaraton rajtjarajtja ésés megejtésemegejtése

13:00 - 13:30 13:00 - 13:30 EredményhirdetésEredményhirdetés

DÍJAZÁSDÍJAZÁS :: mindenminden katergóriában, korcsoportonként azkatergóriában, korcsoportonként az elsőelső 3-33-3 helyezettnek érmet biztosítunk, míg azhelyezettnek érmet biztosítunk, míg az
abszolút rangsor szerinti férfi és női győztest serleggel jutalmazzukabszolút rangsor szerinti férfi és női győztest serleggel jutalmazzuk ..

FONTOSFONTOS MEGJEGYZÉSMEGJEGYZÉS ::
AA szervezőkszervezők csakcsak azoknakazoknak aa versenyzőknekversenyzőknek biztosítanak ebédet, akik legkésőbb biztosítanak ebédet, akik legkésőbb 2016. 07. 06-2016. 07. 06- igig ((szerdáigszerdáig ))
bejelentkeznek.bejelentkeznek.

Дужина Старосне категорије, м/ж

100 м до 9 год.

200 м од 10 до 11 год.

400 м од 12 до 13 год.

800 м од 14 до 15 год.

Категорије
м/ж

Године живота

1. до 10 год.

2. од 11 до 12 год.

3. од 13 до 14 год.

4. од 15 до 16 год.

5. од 17 до 18 год.

6. од 19 до 24 год.

7. од 25 до 29 год.

8. од 30 до 34 год.

9. од 35 до 39 год.

10. од 40 до 44 год.

11. од 45 до 49 год.

12. од 50 до 54 год.

13. од 55 до 59 год.

14. од 60 до 64 год.

15. од 65 до 69 год.

16. од 70 до 74 год.

17. 75 година и више

Táv Korosztály, f/n

100 m 9 éves korig

200 m 10-től 11 éves korig

400 m 12-től 13 éves korig

800 m 14-től 15 éves korig

Kategória
f/n

Életkor

1. 10 éves korig

2. 11-től 12 éves korig

3. 13-tól 14 éves korig

4. 15-től 16 éves korig

5. 17-től 18  éves korig

6. 19-től 24  éves korig

7. 25-től 29  éves korig

8. 30-tól 34  éves korig

9. 35-től 39  éves korig

10. 40-től 44  éves korig

11. 45-től 49  éves korig

12. 50-től 54  éves korig

13. 55-től 59  éves korig

14. 60-tól 64  éves korig

15. 65-től 69  éves korig

16. 70-től 74  éves korig

17. 75 év felett
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