Pravila natjecanja
Bebe (starosti do 18 mj. max.) - puzači
Roditelji mogu prijaviti svoje bebe do 18 mjeseci starosti najkasnije do 15.6.2018. (petak) na
broj telefona (SMS porukom) - 098 578 213 ili 095 357 6253.Prijava mora sadržavati ime i
prezime bebe, starost bebe te označenu kategoriju natjecanja.
Prijave za start:
Svi roditelji trebaju potvrditi prijavu svoje bebe najkasnije 15 minuta prije starta i preuzeti
startni broj.
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Pravila utrke – bebe puzači:
Prije starta voditelj će prozvati 4 bebe imenom i prezimenom te dodijeljenim startnim
brojem.
Bebe kreću s označenog startnog mjesta i ne smiju prelaziti startnu liniju.
Roditelji imaju pravo pridržavati svoje bebe na startnim mjestima do trenutka kada
sudac da znak za start.
Po startu roditelji više ne smiju dodirivati bebe, već one same, moraju prijeći zadanu
stazu i ciljnu liniju.
Beba je došla do cilja kada je bilo kojim dijelom tijela dodirnula prostor iza ciljne linije.
Prilikom prelaska ciljne linije bit će izmjereno vrijeme.
Natjecanje će se ponavljati ovisno o broju prijavljenih beba.
Ukupni pobjednik je beba s najbržim vremenom u finalnoj utrci.

Roditeljima se dozvoljava (mame, tate, bake, djedovi, braća i sestre) bodriti svoje bebe, mamiti
ih igračkama, hranom, bočicama i slično, ali isključivo iza označenog prostora ciljne linije i to
maksimalno jedna osoba za svaku bebu.
Osobe (roditelji) se mogu izmjenjivati u ciljnom prostoru isključivo na način da druga osoba
može ući kada ga je prva napustila.
Ukoliko će roditelji mamiti svoje bebe s bočnih strana puzališta, izvan označenog prostora,
njihove bebe ćemo isključiti iz natjecanja.
Bebama se dozvoljava puzanje po cijelom puzalištu bez obzira na mjesto starta.
Ukoliko beba puže duže od 5 minute, a ne dođe do cilja, utrka se prekida, a
navedena beba ostaje bez plasmana.
Bebe moraju obavezno puzati četveronoške. Beba koja se ustane i počne hodati isključuje se iz
natjecanja.
Ukoliko roditelji dodirnu bebu nakon starta, a prije prolaska kroz cilj ili uđu u prostor puzališta
na način da bilo kojim dijelom svoga tijela dodirnu površinu puzališta, njihova beba se isključuje
iz natjecanja.
Ukoliko beba izađe iz puzališta na način da bilo kojim dijelom tijela dodirne prostor iza ograde
puzališta bit će isključena iz daljnjeg natjecanja.

Guralica (0-3 god.), ride bike (4-5 god.), bicikl s pomoćnim kotačima (5-7 god.)

Roditelji mogu prijaviti svoju djecu vrtićke dobi najkasnije do 15.6.2018. (petak) na broj telefona
(SMS porukom) - 098 578 213 ili 095 357 6253. Prijava mora sadržavati ime i prezime djeteta,
starost djeteta te označenu kategoriju natjecanja. Obvezne su biciklističke kacige.
Prijave za start:
Svi roditelji trebaju potvrditi prijavu svoje dijete najkasnije 15 minuta prije starta i preuzeti
startni broj.
Pravila utrke – guralice, ride bike, bicikl s pomoćnim kotačima
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Prije starta voditelj će prozvati natjecatelje imenom i prezimenom te dodijeljenim
startnim brojem.
Natjecatelji kreću s označenog startnog mjesta i ne smiju prelaziti startnu liniju.
Roditelji imaju pravo pridržavati svoje dijete na startnim mjestima do trenutka kada
sudac da znak za start. Nakon starta nije dozvoljeno pomaganje, odnosno dodatno
guranje vozila.
Po startu roditelji se više ne smiju nalaziti na stazi za natjecanje.
Prilikom potpunog prelaska ciljne linije s guralicom, ride bikeom, biciklom s pomoćnim
kotačima bit će izmjereno vrijeme.
Natjecanje će se ponavljati ovisno o broju prijavljene djece.
Ukupni pobjednik je onaj natjecatelj koji ima najbrže vrijeme u finalnoj utrci.

Roditeljima se dozvoljava bodriti svoje dijete, ali isključivo izvan prostora natjecanja.
*Sudionici utrke sudjeluju u utrci na vlastitu odgovornost.
Organizator utrke ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće ozljede ili štetu koju je zadobio ili
prouzročio sudionik utrke.
Organizator zadržava pravo zabrane natjecanja sudionicima koji se ne pridržavaju ovih pravila i uvjeta
za sudjelovanje u utrci .
Organizator utrke nije odgovoran za djela ni za štetu učinjenu prije, tijekom ili nakon utrke (šteta koju
vozač napravi sebi, biciklima, trećim osobama)

