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HRVATSKI  RONILAČKI  SAVEZ 
     

         CROATIAN DIVING FEDERATION 
Dalmatinska 12      tel: +385 (0)1/48 48 765         IBAN: HR3923900011101232506 

10 000 Zagreb        fax +385 (0)1/48 49 119        MB: 0208388 
HRVATSKA        Web: http://www.diving-hrs.hr OIB: 39363311560   

                     E-mail: info@diving-hrs.hr     

 

Broj: 044/23 

Zagreb, 23. veljače 2023. 

HRVATSKI RONILAČKI SAVEZ 
kao pokrovitelj 

i 

Ronilački klub Submania 
kao organizator i domaćin 

 

o r g a n i z i r a j u 

 
Otvoreni Kup Republike Hrvatske u ronjenju na dah – bazenske discipline 

 

Zagreb, 25. - 26. ožujka 2023. 
 

1. Mjesto održavanja:  Bazen Utrina, Kombolova ul. 4a.  

Dimenzije bazena 50 m, dubina cca 3,0 metra, temperatura  26 – 27°C 

(1,4m bazen za STA, temperatura 27-28 °C) 

 

2. Pravo sudjelovanja 

Pojedinci koji su članovi klubova učlanjenih u HRS ili članovi klubova drugih zemalja članica CMAS-a 

koji pri verifikaciji moraju predočiti sljedeće dokumente: 

1. člansku iskaznicu HRS-a za 2023. ili CMAS broj licence  

2. ovjereni liječnički pregled liječnika športske medicine odnosno medicine rada i športa, ne stariji 

od 6 mjeseci 

3. prijavu kluba ovjerenu pečatom od odgovorne osobe (natjecatelji koji organizirano treniraju 

pridržavajući se propisanih mjera sigurnosti u okviru kluba) (HRS) 

4. potpisanu izjavu o osobnoj odgovornosti 

5. osobnu iskaznicu iz koje je vidljivo da je natjecatelj stariji od 18 godina 

6. potvrdu o uplaćenoj startnini 

Dokumenti, prijave, pitanja, najave i  potvrde uplata kotizacija podnose se isključivo ONLINE na 

info@submania.hr – s te adrese dobivate potvrdu i sve druge podatke, rasporede i promjene. Rok  za 

prijave: 18.3.2023. 

 

3. Discipline 

Na natjecanju će biti moguće natjecati se u dvije dinamičke discipline po izboru (DYN, DBF, DNF), 

te u disciplini statike (STA). Na natjecateljima je izbor koju će disciplinu raditi u subotu, a koju u 

nedjelju. Natjecati se dva puta u istoj disciplini dinamike nije dopušteno. U nedjelju će biti organizirana 

i disciplina 8x50 endurance 
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4. Plasmani 

Natjecatelji, odnosno natjecateljice plasmane ostvaruju u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji. 

Natjecanje će se odvijati prema zadnjem Pravilniku za ronjenje na dah CMAS – HRS. http://www.cmas.org 

 

5. Nagrade 

Medalje za prva 3 mjesta u pojedinačnoj muškoj i ženskoj konkurenciji po svakoj disciplini posebno te 

prigodne nagrade. Kategorija klupski plasman određuje se zbrajanjem sveukupnih rezultata dva muška 

natjecatelja plus jedna ženska natjecateljica. 

 

6. Redoslijed startanja 

Startne liste biti će složene prema najvama natjecatelja za pojedine discipline. O istima će natjecatelji biti 

obaviješteni u periodu prije natjecanja. 

 

7. Prijave  

Zadnji rok prijava za nastup je 18.3. 2023. (23:59) 

Prijave se dostavljaju samo u elektronskom obliku s najavama po disciplinama. 

Prijave se dostavljaju na info@submania.hr uz ispunjavanje prijavnice kroz google obrazac na sljedećem 

linku (https://forms.gle/mHmUt3P97vcUqFeCA) a u svrhu lakše organizacije natjecanja.Uz prijavu je 

potrebno naglasiti i PB (osobni najbolji rezultat u toj disciplini). 

Ne garantiramo start nepotpunim prijavama bez uplate iza tog datuma. 

 

8. Startnina 

• Iznosi 45,00 EUR po natjecatelju 

 

Plaća se na račun domaćina Ronilačkog kluba SUBMANIA:  

IBAN: HR4423400091110184322 

 

Uplate se mogu izvršiti na račun, a u opis plaćanja važno je upisati STARTNINA + IME i PREZIME 

natjecatelja za kojeg se plaća startnina 

 

• Uplate 45,00 eura po natjecatelju koji nije član HRS-a, tj. Izvan Hrvatske. 

Instrukcije za plaćanja izvan Republike Hrvatske: 

 

Accountwithinstitution / Beneficiary's Bank 

SWIFT:  PBZGHR2X 

Name: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 

City, Country: 10000 Zagreb, Radnička cesta 50, Croatia 

 

 

Beneficiary 

IBAN/ AccountNumber:  HR4423400091110184322 

Company name: RK Submania 

Street: Milana Langa 13 

City, Country : Zagreb, 10000 , CROATIA 

 

9. Žalbe 

Predaju se u pisanom obliku u roku od 30 minuta nakon objave rezultata ili spornog događaja. 

Pristojba za žalbu iznosi 40,00 EUR i u slučaju prihvaćanja žalbe se vraća. 
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10. Odgovornost 

RK Submania kao organizator i domaćin te Hrvatski ronilački savez kao pokrovitelj, uključujući i sve 

pojedince koji sudjeluju u organizaciji natjecanja, otklanjaju svaku odgovornost za štetu koja može proizaći 

iz ovog natjecanja. Svi natjecatelji dužni su upoznati se s propozicijama i pravilnikom, dužni su sami 

procijeniti svoje zdravstveno stanje i fizičku kondiciju te nastupaju na vlastitu odgovornost što potvrđuju 

potpisom na izjavi o odgovornosti. 

 

11. Program 

Organizator zadržava pravo promjene programa natjecanja. 

Detaljni raspored i individualna vremena startova dostaviti će se prije početka natjecanja, nakon isteka 

prijava.  

 

Subota 25.3.2023.   

08:30- 09:00 Check in/ registracija  – glavni ulaz 

09:00- 09:30 Tehnički sastanak – voditelji klubova, sala za sastanke  

10:00 Startovi Dinamika  – Olimpijski Bazen  

17:00 Startovi Statika – Mali bazen  - STA 

 (finalno nakon zatvaranja prijava 18.3.2023) 

 Nedjelja 26.3.2023.   

09:00  Check in – glavni ulaz 

10:00 Startovi Dinamika  – Olimpijski Bazen  

13:00 Startovi 8 x 50 endurance – Olimpijski Bazen  

14:00 Proglašenje 

 (finalno nakon zatvaranja prijava 18.3.2023.) 
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IZJAVA O ODGOVORNOSTI ZA NATJECATELJE 

pokrovitelju Hrvatskom ronilačkom savezu  

i organizatoru i domaćinu RK Submania 

IZJAVA 

 

Ja, dolje potpisani ___________________________________________________  

(ime i prezime tiskanim slovima) 

 

kao član __________________________________________________________ 

(naziv kluba) 

 

ovim izjavljujem da posjedujem dovoljno iskustva i treninga da bih sudjelovao na natjecanju 

Otvoreni Kup Hrvatske  

 

Zagreb, 25. -26. ožujka 2023. 
 

Izjavljujem da sam izvrsnog zdravstvenog stanja što potvrđuje i priložena liječnička potvrda (ovjereni liječnički 

pregled liječnika športske medicine odnosno medicine rada i športa, ne stariji od 6 mjeseci).  
Ukoliko se dogode promjene mog zdravstvenog stanja prije ili za vrijeme natjecanja, obvezujem se da ću o tome 

obavijestiti organizatora. 

Također se obvezujem da ću se striktno pridržavati pravila natjecanja i odluka sudaca. 

Potpisivanjem ove izjave oslobađam organizatora i domaćina, te pokrovitelja od bilo kakve odgovornosti u slučaju 

nezgode ili štete koja bi uslijedila iz treninga ili natjecanja. 

Ujedno, ovo izjavom dajem suglasnost za fotografiranje i snimanje moga nastupa, te pravo organizatoru i pokrovitelju 

za korištenje materijala u promotivne i slične svrhe. 

Zaštita osobnih podataka 

Potpisom ovog obrasca izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih gore navedenih osobnih podataka 

unesenih u obrazac, a u svrhu obrade istih od strane Ronilačkog kluba Submania kao organizatora sportskog 

natjecanja. Također prihvaćam da se svi gore navedeni podaci koriste od strane RK Submania pri obradi 

rezultata i izvješća tijekom natjecanja i svih ostalih aktivnosti vezanih za predmetno natjecanje. Predmetnu 

privolu dajem dobrovoljno, te sam upoznat da je u bilo koje vrijeme pisanim zahtjevom mogu istu povući. 

 

RB Ime i prezime ID/OIB Broj iskaznice 

HRS 
Potpis 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
       

Kontakti: e-mail:  info@submania.hr 
                                                                                                IME I PREZIME I POTPIS: 

 

      
                                                                                                _______________________________ 
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Pokrovitelju Hrvatskom ronilačkom savezu  

i organizatoru i domaćinu Ronilačkom klubu Submania 

PRIJAVA  

Otvoreni Kup Republike Hrvatske u ronjenju na dah – bazenske discipline 

 

Zagreb, 25. - 26. ožujka 2023. 

 
RB Ime i prezime m/ž God Klub Disciplina PB 
1 

 

 

      

2 

 

 

      

3 

 

 

      

4 

 

 

      

5 

 

 

      

 

Zaštita osobnih podataka  

Slanjem ovog prijavnog obrasca izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih gore navedenih osobnih 

podataka unesenih u obrazac, a u svrhu obrade istih od strane Ronilačkog kluba Submania kao organizatora 

sportskog natjecanja i HRS-a kao pokrovitelja. Također prihvaćam da se svi gore navedeni podaci koriste od 

strane RK Submania i HRS-a pri obradi rezultata i izvješća tijekom natjecanja i svih ostalih aktivnosti 

vezanih za predmetno natjecanje. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno, te sam upoznat da je u bilo koje 

vrijeme pisanim zahtjevom mogu istu povući. 

      

 

Kontakti: e-mail:  info@submania.hr 
                                                                                   IME I PREZIME I POTPIS OSOBE  

     OVLAŠTENE  ZA ZASTUPANJE UDRUGE: 
 MP 

 

                                                                                _________________________________ 
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