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 polmaraton (21 km) 

 štafeta 10 km + 11 km 

 dirka na 6 km 

 NOVO v letu 2017: otroška dirka FUN RUN na 
200 in 500 m 

ORGANIZATOR 
Aminess Hotels & Campsites 
 
AMBASADORJI DIRKE 
Giovanni Cernogoraz 
Osvajalec finala svetovnega pokala (streljanje-trap) 2015 in 2016 
Olimpijski prvak v disciplini trap leta 2012 
 
Robert Radojković 
Zmagovalec in rekorder Wings for life – Ljubljana 2015 
Državni prvak Hrvaške v maratonu 2015 in 2016 
 
 
DATUM 
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Sobota, 14. oktobra 2017 
 
ŠTART DIRKE 
Hotel Aminess Maestral (šotor pred hotelom) ob 11.00 uri  
 
KRAJ 
Mesto Novigrad; sprehajalna pot, riva, staro mestno jedro 
 
 
ŠTARTNINA za prijave do 6. oktobra 2017 

 polmaraton (21 km): 150 HRK/20 EUR 

 štafeta 10 + 11 km: 220 HRK/30 EUR 

 dirka na 6 km: 75 HRK/10 EUR 
 
ŠTARTNINA za prijave od 6. oktobra 2017 

 polmaraton (21 km): 200 HRK/27 EUR 

 štafeta 10 + 11 km: 280 HRK/38 EUR 

 dirka na 6 km: 110 HRK/14 EUR 
 
Novo v letu 2017: otroška dirka FUN RUN na 200 in 500 m z začetkom ob 
10.00 uri brez štartnine. Prijave na dan dirke na štartu. 
500 m – od 10 do 14 let 
200 m – do 10 let 
 
 
Cene v evrih so informativne in se lahko spremenijo. Plačilo se izvrši v kunah v skladu z 
veljavnim cenikom in menjalnim tečajem na dan plačila. 

 
Štartnina za dirko vključuje: 
organizacijo dirke, darilo, štartno številko, dežurstvo medicinske službe, 
pijačo na okrepčilnih postajah, kosilo in pijačo po dirki. 
 
Vplačilo štartnine je možno z nakazilom na bančni račun organizatorja ali s 
plačilom na kateri koli recepciji hotelov in kampov Aminess.  
 
 
 
 
 
 
 



 

  www.aminess.com 

 
 
PODATKI ZA NAKAZILO 
Prejemnik: LAGUNA NOVIGRAD d.d. 
IBAN: HR3624020061100386974 
SWIFT/BIC: ESBCHR22 
 
Kot namen nakazila vpišite: 
ime in priimek, RUN 2017, kategorijo dirke ter DŠ osebe, za katero se vplača 
kotizacija. 
 
Vplačila, ki ne vsebujejo opisa plačila, štejejo za neveljavna. Eno vplačilo lahko 
vsebuje štartnino samo za eno osebo. 
 
 
PRIJAVE 
Prijave za dirko se končajo 10.  oktobra  2017 ob 10.00 uri.  
Predprijave je mogoče opraviti prek spleta, tj. s prijavnico na našem spletnem 
mestu www.aminess.com, ali na kateri koli recepciji hotelov in kampov Aminess. 
 
Prijava za dirko je popolna samo z izpolnjeno predprijavo in vplačilom štartnine 
(z nakazilom na bančni račun ali s plačilom na recepciji) - najpozneje do 
10. oktobra 2017 do 10.00 ure.  
Prijava tekmovalcev je možna tudi na dan dirke IZKLJUČNO na štartu do 
9.00 ure. 
 
Vsak tekmovalec s prijavo neposredno potrjuje, da se dirke udeležuje na lastno 
odgovornost, da je seznanjen s pravili in predpisi dirke, ki jih bo tudi upošteval, 
in da je seznanjen z možnimi tveganji, ki jih to tekmovanje vsebuje. Tekmovalec 
se s prijavo odreče možnosti, da na organizatorja dirke prenese odgovornost 
bodisi do drugih tekmovalcev ali tretjih oseb. Tekmovalec s prijavo potrjuje 
svojo zdravstveno sposobnost in ustrezno psiho-fizično telesno pripravljenost, 
primerno za tovrstno tekmovanje. Tekmovalec, ki se prijavi na dirko, mora biti 
polnoleten in mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje. 
 
 
VRAČILO ŠTARTNINE 
Če se tekmovalec odloči, da odstopi od sodelovanja v dirki, in o tem obvesti 
organizatorja po elektronski pošti na naslov: reservations@aminess.com 
najpozneje do 2. oktobra 2017, se mu povrne štartnina v višini 50 % od 
vplačanega zneska. Po tem datumu vračilo štartnine ni več mogoče. 

http://www.aminess.com/
mailto:reservations@aminess.com
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ŠTARTNI PAKET 

 Štartna številka z integriranim elektronskim čipom za elektronsko 
merjenje časa 

 Okrepčilo za tekalce v času dirke 

 Vrečka za športne copate 

 Brisača 

 Promocijsko gradivo 

 Vsi udeleženci dirke prejmejo bon za hrano in pijačo po dirki 
 
PREVZEM ŠTARTNIH PAKETOV: 

 petek 13. oktobra od 16.00 ure do 21:00 ure na recepciji hotela Aminess 
Maestral 

 na dan dirke 14. oktobra od 8.00 ure do 10.00 ure v šotoru pred hotelom 
Aminess Maestral 

 
 
NAGRADE 
 
Polmaraton 21 km 
Plakete po kategorijah za prva tri mesta v skupini. 
Nagrade za glavno dirko na 21 km v moški in ženski kategoriji: 

1. mesto: 7 nočitev v objektu Aminess po izbiri za 2 osebi s storitvijo 
polpenziona 
2. mesto: vikend v Aminess objektu po izbiri za 2 osebi s storitvijo 
polpenziona  
3. mesto: vstop v SPA cono wellness centra hotela Aminess Maestral, 
brisača Aminess, steklenička ekstra deviškega oljčnega olja Vergal 

 
Štafeta 10 + 11 km 
Plakete po kategorijah za prva tri mesta v skupini. 
 
Nagrade za dirko na 10 + 11 km v moški, ženski in mešani kategoriji: 

1. mesto: vikend v Aminess objektu po izbiri za 2 osebi s storitvijo 
polpenziona 
2. mesto: vstop v SPA cono wellness centra hotela Aminess Maestral za 2 
osebi, 2 brisači Aminess, 2 steklenički ekstra deviškega oljčnega olja 
Vergal 

3. mesto: kosilo za 2 osebi v restavraciji à la carte hotela Aminess Maestral 
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Dirka na 6 km 
Plakete po kategorijah za prva tri mesta v skupini. 
 
Nagrade za dirko na 6 km v moški in ženski kategoriji: 

1. mesto: masaža v wellness centru hotela Aminess Maestral 
2. mesto: vstop v SPA cono wellness centra Aminess Maestral 
3. mesto: darilni paket Aminess 

 
Steza bo označena z označbami na vsakem kilometru. Na križiščih in kritičnih 
točkah bodo tekmovalce usmerjali redarji. Vsi udeleženci dirke tečejo na lastno 
odgovornost in morajo na stezi upoštevati navodila redarjev. 
 
 
PARKIRANJE  
Parkiranje je za vse udeležence dirke brezplačno na parkirišču pri športni 
dvorani.  
 
KONTAKT: 
www.aminess.com 
reservations@aminess.com 
 
POMEMBNO JE VEDETI 
S prijavo na dirko potrjujem, da so moji podatki točni in da se kot takšni lahko 
koristijo. Strinjam se s prejemanjem komercialnih sporočil in oglasov organizatorjev. 
Organizatorje razrešujem vsakršne odgovornosti za kakršno koli škodo. Izjavljam, da 
od organizatorjev ne bom zahteval nikakršnih nadomestil za škodo, ki bi lahko nastala 
pri sodelovanju. Izjavljam, da sem telesno pripravljen/a za tekmovanje, v primeru 
poškodbe ali nevarnosti za moje zdravje pa sprejemam pomoč ambulantne službe.  
 
 
DIRKA se organizira ne glede ne vreme! 

http://www.aminess.com/

