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NOVIGRAD CITTANOVA RUN 2022 

(Novigrad, Istra) 
 

• polmaraton (21 km) 

• štafeta - polmaraton 10,5 km + 10,5 km 

• dirka na 10 km  

• dirka na 5 km 

• otroška dirka FUN RUN na 200 in 500 m 

 

ORGANIZATOR: 

Hoteli in kampi Aminess 

 

DATUM: 

Sobota, 08. oktobra 2022. 

 

ŠTART DIRK: 

Hotel Aminess Maestral  

 

 

Štart dirk na 5 km, 10 km, štafete in polmaratona: 11:00 h 

Otroške dirke FUN RUN: 10:30 h 

Organizator: Hoteli in kampi Aminess   

Direktor dirke: Nenad Popović 

 

Službena spletna stran organizatorja: www.aminess.com 

 

Kontakt organizatorja: Nenad Popović,  

+385/52/858-650, nenad.popovic@aminess.com  

 

Kontakt za vse informacije: reservations@aminess.com 

 

KRAJ:  

Mesto Novigrad; sprehajalna pot, riva, staro mestno jedro, naselje Mareda in 

kamp Aminess Park Mareda, naselje Dajla 

 

http://www.aminess.com/
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POLMARATON 

Polmaraton tekmovanja znaša 21.098 m, tekmovanje pa obsega en krog. 

Štart/cilj: Pred hotelom Aminess Maestral 

Začetek dirke: 11:00 h 

Kontrolna točka: 10 km 

 

Pomembne opombe: 

Polmaratonci štartajo skupaj s tekmovalci štafetne tekme, tekme na 10 km in 

5 km. Od tekmovanja na 10 km se ločijo na 5. kilometru proge, kjer se nahajajo 

sodniki in uradne osebe organizatorja. 

Nastopajo lahko vsi zdravi tekmovalci, tekači pa tečejo na lastno odgovornost. S 

prijavo na tekmovanje se tekmovalec odreka možnosti prenašanja odgovornosti 

na organizatorja tekmovanja in potrjuje svoje zdravstveno stanje in pripravljenost, 

da bo tekmo tudi končal. Organizator je zagotovil medicinsko zaščito, skladno s 

pravili organiziranja cestnih atletskih tekmovanj. 

Na polmaratonu lahko nastopajo vsi, ki so na dan tekmovanja dopolnili 16 let. 

 

Okrepčilo je zagotovljeno na štartu, v času tekmovanja, skladno s predlogi 

organizacij IAAF in HAS, ki se nanašajo na cestna tekmovanja, kakor tudi v 

ciljnem prostoru. V ciljnem prostoru je zagotovljeno še dodatno okrepčilo. 

Merjenje časa poteka elektronsko z uporabo čipov. Vsi rezultati bodo objavljeni 

neposredno po koncu dirke na uradni strani organizatorja.  

Vsem tekmovalcem se bo štel neto (čip na startu) in bruto čas (čas od sodniškega 

signala za začetek dirke do prihoda tekmovalca na cilj).  

Štartno številko lahko namestite izključno na prsa in mora biti vidna tekom 

celotnega tekmovanja. Poleg štartne številke morajo imeti tekmovalci med 

tekmovanjem tudi pripadajoči čip, brez katerega njihova uvrstitev ne bo 

zabeležena. Nespoštovanje pravil pomeni diskvalifikacijo tekmovalca. 

Časovna omejitev znaša 3:00 ure (8:32/km). 

Neuradni rezultati tekmovanja bodo objavljeni takoj po zaključku tekmovanja. 

Pravica do pritožbe traja tri dni od objave neuradnih rezultatov. Po poteku pravice 

do pritožbe rezultati postanejo uradni. 

Ceste so zaprte za promet in pred prvo skupino tekmovalcev je zagotovljeno 

kolesarsko spremstvo. 

Če ni drugače navedeno, se uporabljajo pravila Hrvaške atletske zveze, usklajena 

s pravili organizacije IAAF. 
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POLMARATON ŠTAFETNEGA TEKMOVANE 

Tekmovalci se na tekmovanje prijavljajo kot ekipa 2 tekačev. Prijavljajo se 

lahko ne glede na spol in starost, spoštovati pa morajo vse, kar je navedeno za 

tekmovanje na polmaratonu. 

Štafete so razdeljene po kategorijah: 

• Moški 

• Ženske 

• Mešano (1 moški in 1 ženska) 

 

Štafeta je razdeljena na 2 odseka – 10,5 km + 10,5 km. Vsak tekmovalec teče en 

odsek. Tekmovalec začne teči na svojem odseku, ko do njega priteče drugi 

tekmovalec iz njegove ekipe, ki je odtekel predhoden odsek in se ga dotakne z 

roko. Tekmovalci, ki tečejo prvi odsek, štartajo skupaj z ostalimi tekmovalci 

polmaratona. Drugemu tekmovalcu iz štafetne ekipe je organiziran prevoz do 

kraja primopredaje štafete, prvemu tekaču pa je zagotovljen prevoz po 

pretečenem delu tekmovanja do cilja. 
 

Pomembne opombe: 

Veljajo vsa ostala pravila in odgovornosti kot za tekmovanje v polmaratonu. 
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DIRKA NA 10 km  

Dirka na 10 km je cestno atletsko tekmovanje skupne dolžine 10.000 m. Dirka je 

sestavljena iz enega kroga dolžine 10 km, uradno pa jo je izmerila Hrvaška 

atletska zveza.  

Štart/cilj: Pred hotelom Aminess Maestral 

Začetek dirke: 11:00 h 

Kontrolna točka: 5 km 

 

Pomembne opombe: 

Na tekmovanju lahko nastopajo vsi, ki so na dan tekmovanja dopolnili 16 let.  

Veljajo vsa ostala pravila in odgovornosti kot za tekmovanje v polmaratonu. 
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DIRKA NA 5 km  

Dirka na 5 km je cestno atletsko tekmovanje skupne dolžine 5.000 m. Dirka je 

sestavljena iz enega kroga dolžine 5 km, uradno pa jo je izmerila Hrvaška 

atletska zveza.  

Štart/cilj: Pred hotelom Aminess Maestral 

Začetek dirke: 11:00 h 

Kontrolna točka: 2,5 km 

 

Pomembne opombe: 

Na tekmovanju lahko nastopajo vsi, ki so na dan tekmovanja dopolnili 10 let.  

Veljajo vsa ostala pravila in odgovornosti kot za tekmovanje v polmaratonu. 
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STAROSTNE KATEGORIJE ZA SVE DIRKE  

• Moške kategorije : MU-16, M22, MS, M35, M40, M45, M50, M55, M60, 

M65, M70    

• Ženske kategorije: ŽU-16, M22, ŽS, Ž35, Ž40, Ž45, Ž50, Ž 55, Ž60, Ž65, 

Ž70    

    

[(10-16 ),(17-22), (23-34), (35-39), (40-44), (45-49), (50-54), (55-59), (60-64), 

(65-69),(70+)] 
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Otroška tekmovanja FUN RUN 

Otroško tekmovanje je revijalno tekmovanje pred hotelom Aminess Maestral, in 

sicer za otroke od 6 do 8 let in od 9 do 10 let. Tekmovanje je sestavljeno iz enega 

kroga okrog velikega parkirišča pred hotelom Aminess Maestral za otroke od 6 

do 8 let oziroma dveh krogov za otroke od 9 do 10 let.  

Štart/cilj: Pred hotelom Aminess Maestral 

Začetek dirke: 10:30 h 

 

Pomembne opombe: 

Na tekmovanju lahko nastopajo vsi, ki so na dan tekmovanja dopolnili 6 let.  

Za to tekmovanje ni potrebna predhodna registracija. 
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ŠTARTNINA  

 
  

ŠTARTNINA KATEGORIJE 

DIRKA 15.04.-30.06. 01.07.-01.10. Na dan dirke M Ž MIX 

5 km 75 kn 100 kn 130 kn + +  

10 km 100 kn 140 kn 170 kn + +  

21 km 130 kn 190 kn 230 kn + +  

10,5 km + 10,5 km 140 kn 240 kn 300 kn + + + 

FUN RUN  GRATIS GRATIS GRATIS + +  

 
*Plačilo se izvrši v kunah v skladu z veljavnim cenikom in menjalnim tečajem na dan plačila. 

*Tekmovalci, ki se bodo prijavili in platili do 31. avgusta, bodo prejeli majico v želeni 

velikosti 

 

Štartnina za dirko vključuje: 

Organizacijo dirke, darilo, štartno številko, dežurstvo medicinske službe, 

pijačo na okrepčilnih postajah, kosilo in pijačo po dirki. 

 

 

PRIJAVE IN NAKAZILO 

Prijave za dirko se končajo 01. oktobra 2022. ob 24:00 uri.  

Predprijave sprejemamo na spletu, in sicer na spletni strani www.goadria.com.  

Kotizacijo za tekmo lahko vplačate na spletni strani www.goadria.com ali z 

bančnim vplačilom na račun na ponudbi, ki jo boste prejeli na zahtevo prek 

elektronske pošte info@goadria.com ali na sam dan tekme NA ŠTARTU do 

10:00 ure.  

En tekač se lahko prijavi samo na eno dirko. 

 

Prijava za dirko je popolna samo z izpolnjeno predprijavo in vplačilom štartnine, 

najpozneje do 01. oktobra 2022 do 24:00 ure.  

 

Prijava tekmovalcev in platčilo štartnine je možna tudi na dan dirke IZKLJUČNO 

na štartu do 10:00 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 

s prijavo potrjuje svojo zdravstveno sposobnost in ustrezno psiho-fizično telesno 

http://www.goadria.com/
http://www.goadria.com/
mailto:info@goadria.com
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pripravljenost, primerno za tovrstno tekmovanje. Tekmovalec, ki se prijavi na 

dirko, mora biti polnoleten in mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje. 

 

 

VRAČILO ŠTARTNINE: 

Vračila štartnine ne bo. 

 

 

PREVZEM ŠTARTNIH PAKETOV: 

• petek 07.10. od 16:00 ure do 18:00 ure na recepciji hotela Aminess 

Maestral 

• na dan dirke 08.10. od 08:30 ure do 10:00 ure v šotoru pred hotelom 

Aminess Maestral 

 

 

NAGRADE: 

 

Polmaraton 21 km 

Nagrade za glavno dirko na 21 km v moški in ženski kategoriji: 

 

1. mesto: 6 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, darilni 

paket 

 

 

Štafeta 10,5 + 10,5 km 

Nagrade za dirko na 10,5 + 10,5 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, 

darilni paket 

3. mesto: kosilo za 2 osebi v restavraciji Ventola hotela Aminess Maestral 

 

 

Dirka na 10 km 

Nagrade za dirko na 10 km v moški in ženski 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  

3. mesto: darilni paket Aminess 
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Dirka na 5 km 

Nagrade za dirko na 5 km v moški in ženski kategoriji: 

 

1. mesto: kosilo za 2 osebi v restavraciji Ventola hotela Aminess Maestral 

2. mesto: darilni paket Aminess 

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.  

 

 

POGOJI ZA SODELOVANJE: 

S prijavo na tekmovanje tekmovalci potrjujejo, da so dostavljeni podatki točni in 

organizatorju dovoljujejo, da jih uporabi za namene organizacije in promocije 

dogodka eno leto od konca tekmovanja. 

Organizator bo uporabil fotografije, ki bodo nastala v času tekmovanja, 

neposredno pred tekmovanjem in po tekmovanju, in sicer za potrebe promocije 

samega dogodka in organizatorja, s čimer se tekmovalci, s prijavo na tekmovanje, 

izrecno strinjajo.  

 

»Izjavljam, da sem telesno pripravljen/a za tekmovanje, v primeru poškodbe ali 

nevarnosti za moje zdravje pa sprejemam pomoč ambulantne službe.« 

 

Vsi tekmovalci na tekmovanju sodelujejo na lastno odgovornost. 

 

DIRKA se organizira ne glede na vreme! 

 

 
 


