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“ 3. KOSTRENSKI TRIATLON – 8. RIVAL OPEN “ 

UTRKA ZA KUP HRVATSKE U SPRINT I SUPERSPRINT TRIATLONU 

 

MEðUNARODNI KUP U TRIATLONU "CIRCUITO ALTO ADRIATICO" 

KOSTRENA, 25.7.2009. 
 

 
ORGANIZATOR: 
 

Triatlon klub "Rival", Rijeka 
 
UTRKE "3. Kostrenskog triatlona - 8. Rival opena":  
 

SPRINT TRIATLON 
SUPERSPRINT TRIATLON 
SUPERSPRINT TRIATLON "HUMANE ZVIJEZDE I TVRTKE U UTRCI ŠTAFETA" 
AQUATLON 

 
MJESTO I DATUM ODRŽAVANJA UTRKA: 
 

Kostrena, 25.7.2009.; startno-ciljna pozicija na parkiralištu kod Jedriličarskog kluba "Galeb" 
 
START UTRKA: 
 

12.00 – AQUATLON za djecu 
14.30 – SUPERSPRINT TRIATLON (MLAĐI KADETI, KADETI) 

 SPRINT TRIATLON (JUNIORKE, SENIORKE, VETERANKE) 
17.00 – SPRINT TRIATLON (JUNIORI, SENIORI, VETERANI) 

 
START UTRKE "HUMANE ZVIJEZDE I TVRTKE U UTRCI ŠTAFETA": 
         

13.00 - SUPERSPRINT TRIATLON - ŠTAFETE ZVIJEZDA I TVRTKI - jednu štafetu čine tri natjecatelja; prvi 
pliva, drugi vozi biciklu, a treći trči 
 
STAZA: 
             

SPRINT TRIATLON: 
750 m plivanje, 21 km bicikla, 5 km trčanje 
 
SUPERSPRINT TRIATLON:  
375 m plivanje, 14 km bicikla, 2.5 km trčanje 

            
 AQUATLON: 
60 m plivanje, 900 m trčanje 
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STARTNINA: 
 
Za natjecatelje sa licencom HTS-a i uplatom startnine na žiro-račun kluba do 22.7.2009.: 

130,00 kn – seniori i veterani 
100,00 kn – juniori 
bez startnine – kadeti i aqutlonci 

 
Za natjecatelje sa licencom HTS-a i uplatom na dan utrke: 

150,00 kn – seniori i veterani 
120,00 kn – juniori 
bez startnine – kadeti i aquatlonci

 
Za natjecatelje bez licence HTS-a i uplatom startnine na žiro-račun kluba do 22.7.2009.: 

150,00 kn – seniori i veterani  
120,00 kn – juniori  
75,00 kn – kadeti  
35,00 kn – aquatlon
bez startnine – humane zvijezde 
prema ugovora sa organizatorom – humane tvrtke 

 
Napomena: za natjecatelje bez licence HTS-a i uplatom startnine na dan utrke startnina je 20% veća. 
  
PRIJAVE I INFO: 
 

Obvezna predprijava svih natjecatelja uključujući i štafete!! 
Predprijave se vrše na e-mail: triatlon@rival.hr do srijede 22.7.2009., a uplate startnina na žiro-račun 
kluba 2503007-1100019520 također do srijede 22.7.2009.  
Predprijava mora sadržavati ime i prezime natjecatelja, datum rođenja, klub i državu. 

 
PRAVILA NATJECANJA: 
 

Određena su HTS i ITU pravilnicima. 
Kacige su obavezne! 
Nastup je na vlastitu odgovornost! 
Vožnja u zavjetrini je dozvoljena. 

 
NOVČANE NAGRADE:  
 

1.       Mjesto (M i Ž)          -  2.500,00 kn    
2.       Mjesto (M i Ž)          -  2.000,00 kn 
3.       Mjesto (M i Ž)          -  1.500,00 kn 
4.       Mjesto UKUPNO      -  1.000,00 kn 
5.       Mjesto UKUPNO      -     750,00 kn 
6.       Mjesto UKUPNO      -     500,00 kn 
7.       Mjesto UKUPNO      -     300,00 kn 
8.       Mjesto UKUPNO      -     200,00 kn 
9.       Mjesto UKUPNO      -     200,00 kn 

          10.       Mjesto UKUPNO      -     200,00 kn 
 

- prva tri mjesta u apsolutnoj kategoriji (muški i ženski) osvajaju pehare i novčanu nagradu 
- prva tri natjecatelja po kategorijama osvajaju medalju 
- svi natjecatelji aquatlona dobivaju medalje i prigodan poklon sponzora 
- prve tri štafete dobivaju medalje 
- svi natjecatelji dobivaju majicu utrke i ručak 

 
 
 

mailto:triatlon@rival.hr
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NAGRADE – utrka "Humane zvijezde i tvrtke u utrci štafeta": 
 

- svaka od prve tri pobjedničke štafete osvajaju novčani fond od 5000,00 kn, kojeg će donirati za 
udruge i institucije koje skrbe o djeci sa posebnim potrebama: 

 
Dom "Ivana Brlić Mažuranić" Lovran 
"Udruga za skrb autističnih osoba" Rijeka 
"Udruga slijepih PGŽ-a" Rijeka 
 

- svi natjecatelji dobivaju Diplome za sudjelovanje "Humane zvijezde i tvrtke u utrci štafeta" 
- svi natjecatelji dobivaju majicu utrke i ručak 

 
PROTOKOL UTRKE – PRVI DAN, PETAK, 24. srpnja 2009. 
 

Dolazak natjecatelja, pratećeg osoblja i celebritya 24. srpnja 2009. 
 
Smještaj: Hotel Lucija i Odmarališe Saveza izviđača "ESPERANTO DOMO" , Kostrena 
 
Prijava natjecatelja i podjela startnih paketa: Hotel Lucija od 18.00 do 22.00 sati 
 
Party dobrodošlice: prijem i party dobrodošlice u organizaciji Općine Kostrena za natjecatelje, 
celebritye, pokrovitelje, sponzore, udruge, organizatora i medije, početak u 21.00 sati 

 
PROTOKOL UTRKE – DRUGI DAN, SUBOTA, 25. srpnja 2009. 
 

Prijave za aquatlon od 9.00 do 11.30 sati 
Start utrke aquatlona u 12.00 sati 
Proglašenje za aquatlon u 12.30 sati 
 
Prijave  za sprint i supersprint od 9.00 do 12.00 sati 
Start  supersprint utrke štafeta u 13.00 sati 
Proglašenje pobjednika štafeta u 14.00 sati 

 
Start supersprint utrke za kadete i sprint utrke za žene u 14.30 sati 
Start sprint utrke za muškarce u 17.00 sati 
Proglašenje pobjednika za supersprint i sprint utrke u 19.00 sati 

 
Pasta party nakon proglašenja 

 
SMJEŠTAJ ZA NATJECATELJE: 

 
Odmaralište Saveza izviđača "ESPERANTO DOMO"  
Šodići 3., 51221 Kostrena 
www.esperantodomo.net 
Osoba za kontakt i rezervacije Žarko Seršić 091 947 7506.  
Noćenje sa doručkom (uključena boravišna taksa) 90,00 kn po osobi 

 
Hotel "LUCIJA" ***   
Kostrenskih boraca 2/2 - 51221 Kostrena.  
Kontakt i rezervacije: Tel:+ 385 51 289 004 ; 289 006,  Fax: + 385 51 289 475,   
Email: lucija@jadran-hoteli.hr 
Noćenje sa doručkom (uključena boravišna taksa) 180,00 kn po osobi 

  
Napomena: Prijave za smještaj obavezno izvršiti najkasnije do 1. srpnja 2009. 
 
 
 

http://www.esperantodomo.net/
http://www.esperantodomo.net/
mailto:lucija@jadran-hoteli.hr
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KAKO DOĆI DO KOSTRENE: 
 
Upute za dolazak do "Šetališta kostrenskih boraca", Kostrena 

 
Nakon dolaska u centar Rijeke vozite na jugoistok od Krešimirove ulice prema Trgu Žabica prateći 

putokaze za Crikvenicu. Nakon toga skrenete blago desno na Trg Žabica, zatim blago lijevo na Rivu i nastavljate 
dalje ulicom "Ivana Zajca". Nakon nje u produžetku dolazite do ulice "Slavka Cindrića", skrećete desno na 
"Šetalište XIII Divizije", te nastavite rutom 8 prateći i dalje smjer prema Crikvenici. Nakon prolaska pokraj 
brodogradilišta "Viktor Lenac" sa desne strane nakon nekoliko zavoja dolazite do benzinske pumpe (sa lijeve 
strane) nakon koje skrećete u prvu ulicu desno i dolazite na "Šetalište kostrenskih boraca". 

 

 
 
Upute za dolazak do zone izmjene  
 

Da bi se stiglo na mjesto gdje se održava utrka, nakon što se prođe benzinska pumpa (sa lijeve strane) 
nakon 50-tak metara skrene se desno na cestu koja vodi prema moru. Dolazi se na "Šetalište kostrenskih boraca", 
gdje se nakon otprilike 400 metara prije sidra (sa lijeve strane) skreće desno prema uvali Žurkovo. Spuštamo se 
"Šetalištem kostrenskih pomoraca" do Uvale i skrećemo lijevo na parkiralište u uvali Žurkovo gdje će se nalaziti 
zona izmjene. 

 

 


