
1. UTRKA Z BREGA NA BREG  

Mihovljan, 28.9.2019. 

Povodom obilježavanja Dana mjesta Mihovlja, Mjesni odbor Mihovljan organizira 1. utrku „Z 

brega na breg“. Utrka će se održati 28. rujna 2019. s početkom u 15 sati (dječje utrke 14,30). Start utrke 

i dječje utrke na igralištu kod stare škole, Matije Bajkovca. Trkači će moći sudjelovati na stazama od 3,4 

km i dječjoj stazi, a hodači na stazi 1 km. Utrka je namijenjena građanstvu, bilo da se radi o sportašima ili 

rekreativcima. Medalje su osigurane svim trkačima. 

 

 

DULJINA STAZE: 

Dječja staza: igralište kod stare škole.  

Vrtići - 150 m  

Učenici nižih razreda - 300 m  

Djeca prije starta popunjavaju listiće s podacima. Listići, potpisani od strane roditelja, predaju se na cilju.  

UTRKA GRAĐANA: 3,4 km 

Hodači: 1 km 

 

START: igralište kod stare škole 

CILJ: Društveni dom Mihovljan 

STARTNI BROJEVI: Startne brojeve osigurava organizator, a preuzimaju se od 14:00 na igralištu kod stare 

škole.  

 

KATEGORIJE: - djeca – vrtić …mogu trčati samo na 150 m  

- djeca – predškolci .. mogu trčati samo na 150 m  

- djeca (rođ. 2008. i mlađi) .. mogu trčati samo na 300 m 

 - djeca (rođ. 2004. – 2007.g) mogu trčati samo na 3,4 km  

  

PRIJAVE: na sam dan utrke od 14:00 do 14:50  

Dječje prijave traju do 14:15 sati. Start dječjih utrka na 150 i 300 m je u 14,30 !  



STARTNINA: startnine nema 

OGRANIČENJA:  u utrci na 3,4 km ne mogu nastupati rođeni 2008. i mlađi ! 

START UTRKA: Dječja utrka - 14:30 sati; (prijave traju do 14:15 sati) Utrka na 3,4 km i hodači - 15:00 sati 

(prijave traju do 14:50 sati)  

OSTALI PODACI:  

• obvezan je nastup sa startnim brojem koji osigurava organizator 

 • mjerenje rezultata i obradu podataka osigurava organizator  

• okupljanje natjecatelja prije starta odvija se na igralištu kod stare škole 

• utrka se održava bez obzira na vremenske uvjete ( start se odgađa jedino če bojo sekire curele )  

• dječja utrka se ne održava za lošeg vremena. 

 

NAGRADE: Finišerske medalje za sve trkače, a prva tri mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji nagrađuju 

se peharima. Djeca i učenici nižih razreda također dobivaju učesničke medalje.  

PODJELA NAGRADA: 16:15 sati – ispred Društvenog doma (kod startno - ciljne ravnine).  

Cilj utrke je obilježavanje Dana mjesta povodom blagdana Svetog Mihovila te promoviranje zdravog 

načina života i poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti. Svim sudionicima želimo ugodan boravak u 

našoj sredini i puno sportskih uspjeha uz zajedničko druženje i zabavu nakon utrke. Za sve natjecatelje 

pripremljen je okrjepa nakon utrke.  

SVI NATJECATELJI NASTUPAJU NA VLASTITU ODGOVORNOST  

Nastupiti mogu svi zdravi natjecatelji i svi trče na osobnu odgovornost. Prijavom na utrku natjecatelj se 

odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke te potvrđuje svoje zdravstveno stanje 

i spremnost da završi utrku.  

FOTOGRAFIJE: Prijavom na utrku svi sudionici pristaju da se fotografije snimljene tijekom i nakon utrke 

mogu koristiti za potrebe promidžbe utrke. 


