
 

 

Uvjeti i pravila sudjelovanja na utrci  
 

Utrka za vozače amatere u ručno izrađenim vozilima. 

 Amaterski vozači sjedaju za upravljač svojih vozila ručne izrade pogonjena samo čistom hrabrošću i silom gravitacije.  

 
Utrku organizira agencija AB Sport Consulting d.o.o., Voćarska cesta 66a, 10000 Zagreb, (nadalje „Organizatori“). 

 

Svi članovi tima (nadalje „Tim“) koji ispune službeni obrazac za prijavu suglasni su s ovim Uvjetima i obvezuju se 

pridržavati svih pravila navedenih u nastavku. 

 
Pravo na sudjelovanje 
 

Prijava je otvorena za sudionike koji ispune i dostave obrazac za prijavu, kako je navedeno u nastavku. Svaka 

prijavljena osoba mora biti starija od osamnaest (18) godina na dan 6. listopada 2019. 

Timovi su ograničeni na najmanje tri (3), a najviše pet (5) članova, uključujući vozača i suvozača (ako je predviđen). 

Svaki Tim mora imati jednog (1) imenovanog vozača, te može imati i suvozača. 

 
Prijava  
 
Razdoblje prijave započinje 06.08.2019. i traje do 17.09.2019. 

Prijava se sastoji se od: (I) skice vozila (nadalje „Vozilo”) ; (II) popunjenih traženih informacija; i (III) Prijave popunjene i 

poslane na email adresu: karla@absport.hr 

 
Dopuštena je samo jedna (1) Prijava po Timu. Svaka osoba može biti član samo jednog tima te mogu sudjelovati samo 

prijavljeni članovi Tima. 

Organizator zadržava pravo u bilo koje vrijeme i prema vlastitoj ocjeni provjeriti navedenu adresu e-pošte i zatražiti dokaz 
o starosti, identitetu i/ili drugim navedenim podacima članova Tima. 
 
Smještaj 
 
Organizator osigurava besplatan smještaj za članove tima u Hotelu „Rubin“ 3* u Poreču od 5.10.- 6.10.2019.   

 

Postupak odabira 

Najkasnije 16.09.2019. će se objaviti 30 najbolje ocijenjenih. Prijava i njihovi Timovi (nadalje „Natjecateljski Timovi“) 

prema sljedećim kriterijima: (I) originalnost; (II) kreativnost; (III) karakteristike vozila; te (IV) sigurnost i pridržavanje 

propisa o izgradnji. 

 

Članovi Natjecateljskog Tima mogu biti isključivo osobe navedene u Prijavi.  

 
Izrada Vozila 

Vozilo mora biti izrađeno prema skici predanoj u Prijavi. 

Tijekom Izrade vozila organizator će kontaktirati natjecateljske timove kako bi se utvrdio njihov napredak u izradi Vozila.  

 
Sva Vozila moraju biti u skladu sa sljedećim specifikacijama: 

(a) Vozilo mora pokretati čovjek i gravitacija. Nije dopušteno koristiti bilo kakve motore, pohranjenu snagu ili vanjske 

izvore energije (npr. motore, plin, baterije, električne kablove, katapulte, naknadno sagorijevanje); 

(b) maksimalna širina Vozila: 2 metra 



(c) maksimalna visina Vozila: 2 metra 

(d) maksimalna duljina Vozila: 4 metara 

(e) minimalna udaljenost Vozila od tla: 20 centimetara 

(f) maksimalna težina Vozila: 80 kg (bez vozača i, ako je primjenjivo, suvozača) 

(f) Vozila moraju biti izrađena od ekološki prihvatljivih i neotrovnih materijala 

(g) Vozila moraju imati potpuno funkcionalne kočnice i upravljački sustav.  

(h) Kočnice moraju raditi neovisno od upravljačkog sustava i moraju biti povezane i djelovati na najmanje dva kotača. 
Zabranjeno je kočenje rukama i stopalima 

(i) zabranjeni su izmijenjeni montažni automobili, sklopivi automobili i/ili prerađena prava vozila 

(j) ništa ne smije biti postavljeno, učvršćeno ili zalijepljeno na tlo u bilo kojem obliku 

(k) natjecatelji koji sudjeluju u utrci moraju imati zaštitne kacige na glavi.  

(l) Bez zaštitne kacige, natjecatelji neće moći prisustvovati utrci 
 

Na utrci biti će dopušteno sudjelovanje samo Vozilima koja prođu sigurnosni pregled organizatora. 
 
Sponzoriranje Natjecateljskih Timova 

Natjecateljski Timovi mogu biti sponzorirani pod uvjetom da: 

(a) je organizator obaviješten i odobrio je identitet sponzora najmanje tri (3) tjedna prije utrke  

(d) je logotip sponzora ograničeni na jedan (1) pravokutni prostor na jednoj strani Vozila, ne veći od 30 cm x 30 cm. 

 
Događaj 

Svi Natjecateljski Timovi i njihova Vozila moraju stići u Poreč najkasnije do 5.10.2019. 

Utrka počinje u nedjelju 06.10.2019. sa početkom u 11 sati. Organizator će pregledati  ispravnost Vozila i pridržavanje 

propisa o izgradnji . Svi troškovi povezani za Izradu Vozila snosit će Natjecateljski Timovi. 

Najviše dvije (2) osobe mogu se utrkivati  (jedan vozač i jedan suvozač). 

 Ostatku Natjecateljskog Tima bit će dopušteno guranje Vozila do startne linije. 

Članovi Natjecateljskih Timova moraju slijediti sve sigurnosne upute Organizatora, a vozač i suvozač (ako je predviđen) 

moraju nositi kacige. 

Članovi Natjecateljskog Tima (nadalje „Natjecatelji“) potvrđuju da je utrka opasna aktivnost koja može uzrokovati 

ozljedu ili smrt te sudjeluju na vlastiti rizik. Natjecatelji: (I) moraju proći odgovarajuću obuku, brifinge, potrebne 

liječničke testove i druge zahtjeve Organizatora koje oni utvrde prema vlastitoj ocjeni; (II) ne smiju bolovati od srčanih 

oboljenja niti imati liječničku evidenciju istih, ili patiti od drugih medicinskih stanja koja bi sudjelovanje učinila opasnima; 

(III) ne smiju biti pod utjecajem droga ili alkohola; (IV) moraju se u svako doba pridržavati svih uputa Organizatora; (V) 

moraju nositi svu potrebnu sigurnosnu i drugu opremu; (VI) se ne smiju fizički pričvrstiti za svoja Vozila ili se zatvoriti u bilo 

koju vrstu kapsule ili kabine Vozila iz koje ne mogu pobjeći; (VII) se moraju utrkivati svojim Vozilima na utvrđenoj trkaćoj 

stazi prema uputama Organizatora; i (VIII) moraju osigurati da niti jedna odora ne predstavlja rizik da osoba bude 

zarobljena u vozilu ili da ne ometa vidljivost vozača. 

 

Organizatori prema svojoj ocjeni i u svako doba zadržavaju pravo: (I) spriječiti sudjelovanje bilo kojeg Natjecatelja ako 

opravdano vjeruju da Natjecatelj predstavlja sigurnosni rizik koji bi Organizatore doveo na loš glas ili postoji vjerojatnost 

da može naštetiti Natjecateljima, zaposlenicima Organizatora ili bilo kojoj trećoj strani; i (II) otkazati utrku ako se uvjeti 

smatraju opasnima ili na bilo koji drugi način neprikladnima.  

Ako bilo koji dio (dijelovi) Vozila otpadne(u) tijekom utrke Natjecateljski Tim može biti diskvalificiran. Svaki je 

Natjecateljski Tim odgovoran za čuvanje, prijevoz i uklanjanje svojeg Vozila. Organizatori ne snose odgovornost za 

zamjenu bilo kojeg dijela Vozila. Natjecateljski Timovi u svojem Vozilu ili na njemu ne bi trebali koristiti ništa što nisu 

spremni izgubiti. 



   
 
Suđenje  
 
 Natjecateljske Timove ocjenjivat će Žiri koji će svoje odluke temeljiti na sljedećim kriterijima: 

(i) najoriginalniji dizajn Vozila 

(ii) brzina spusta, elektronički mjereno i zabilježeno u sec. 

Prva tri mjesta osvajaju Natjecateljski Timovi koji zauzmu tri najviše pozicije u ukupnom poretku. 
 
Nagrade 

Natjecateljski timovi s najviše osvojenih bodova (nadalje „Pobjednici“) primiti će nagrade kako slijedi: 
 

Prvo mjesto:  

Nezaboravno iskustvo  , vikend  u Salzburgu + posjet  Hangaru 7 kolekciji Red Bull povjesno /izložbenih 

aviona,helikoptera,trkačih automobila … 

Drugo mjesto:  

Timsko vikend putovanje  po izboru na jednu od destinacija VALAMAR Riviera d.d. 

Treće mjesto: 
 Sportski paket  SPORT VISION za svakog člana natjecateljskog tima 

 

Pobjednici se mogu odreći nagrade. U slučaju da Pobjednik ne preuzme nagradu u previđeno vrijeme organizator 

zadržava pravo naknadno ne isporučiti nagradu. 

 
Podaci o nagradi i raspoloživost podliježu promjeni, pri čemu je nagradu jednake vrijednosti moguće zamijeniti drugom 

nagradom prema odluci organizatora. Nagrade se sastoje samo od navedenih stavki, nisu prenosive, ne uključuju 

novčanu zamjenu. 

 
Izjave i jamstva intelektualnog vlasništva 

Prijavom natjecatelji izjavljuju i jamče da je Prijava njihovog Tima u skladu sa sljedećim kriterijima: 
 

(i) Prijava mora biti originalno djelo  

(ii) Niti jedna Prijava ne smije sadržavati materijal koji bi mogao kršiti ili narušavati prava bilo koje osobe ili subjekta, 

uključujući bez ograničenja autorska prava, zaštitne znakove ili prava na privatnost ili publicitet, ili koji je prijeteći, 

nepristojan, opscen ili uvredljiv, ili je nezakonit, krši ili je u suprotnosti s bilo kojim važećim zakonima ili propisima, ili 

zahtijeva dozvolu od bilo koje treće strane; 

(iii) Potrebno je imati izričit pisani pristanak svih osoba koje se pojavljuju ili su spomenute u Prijavi koja se koristi na načine 

utvrđene ovim Uvjetima, uključujući pravo organizatora da bez ograničenja koristi Prijavu za bilo kakvu buduću 

komercijalnu svrhu. Na zahtjev organizatora Natjecatelji će pribaviti pisani pristanak svake takve osobe; 

(iv) Prijava ne smije sadržavati ili upućivati na bilo kakva imena, proizvode ili usluge bilo kojeg društva ili subjekta ili bilo 

kakve zaštitne znakove, logotipe, odjeću sa zaštitnim znakom odnosno promociju bilo koje robne marke, proizvoda ili 

usluge treće strane, osim kako je to regulirano u članku Sponzoriranje Natjecateljskih Timova. Natjecateljski Tim mora od 

sponzora ishoditi odobrenje za korištenje njihove oznake ili logotipa tijekom i nakon utrke sukladno ovim Uvjetima; 

 

Organizator pridržava pravo povremeno promijeniti ove Uvjete i bilo koja druga pravila koja se odnose na utrku i 

takve će promjene biti dostupne na stranici: www.sportfestporec.com 
 
 



 

Nepostojanje odgovornosti i naknade štete 
 

Svojom prijavom natjecatelji će osloboditi od obaveze i odgovornosti Organizatore od bilo kakvih potraživanja, gubitaka i  
šteta proizašlih ili povezanih sa sudjelovanjem na utrci 
 

  Mjerodavno pravo 

Na sve sporove proizašle iz ovih Uvjeta primjenjivat će se važeće zakonske odredbe Republike Hrvatske. 
 

Raskidivost 

Ako bi se bilo koja odredba(odredbe) ovih Uvjeta smatrala nevažećom ili neizvršivom, preostale odredbe ostaju u 

potpunosti na snazi i proizvode pravne učinke. 

 
 

U Zagrebu, 1. kolovoza 2019. 


