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Dio 1 – Osnovna pravila  

  

1.1. Opis Utrke  

  

Utrka Wings for Life World Run (u daljnjem tekstu „Utrka“) globalna je utrka koja se sastoji od 
više pojedinačnih, istovremenih utrka diljem svijeta (u daljnjem tekstu „Lokacije“). Svi 
natjecatelji, na svim Lokacijama, bez obzira na dob ili spol, započinju Utrku u isto vrijeme 
(11:00 sati po koordiniranom svjetskom vremenu, 13:00 sati po hrvatskom vremenu, 6. svibnja 
2018.). Duljina, vrijeme ili cilj utrke nisu određeni, već svi sudionici završavaju utrku kada ih 
prestigne Presretačko vozilo koje će biti prisutno na stazi na svakoj Lokaciji.  

  

U točno 11:30 po koordiniranom svjetskom vremenu, Presretačko će vozilo prijeći startnu liniju i 
voziti po natjecateljskoj stazi. Na svakoj Lokaciji svako će Presretačko vozilo krenuti u isto 
vrijeme i kretati se jednakom brzinom. Postupno će Presretačko vozilo na svakoj Lokaciji u isto 
vrijeme povećavati brzinu dok ne prijeđe i posljednjeg natjecatelja, odnosno dok se ne proglasi 
globalni pobjednik (tablica u nastavku prikazuje detalje o kretanju presretačkog vozila). Globalni 
pobjednik i pobjednica Utrke bit će onih dvoje trkača (muški i ženski predstavnik) koji su prešli 
najveću udaljenost prije nego ih je prestiglo Presretačko vozilo. Također će se odrediti lokalni 
pobjednici svih pojedinačnih utrka diljem svijeta. Odredbe koje se odnose na lokalne i globalne 
pobjednike navedene su u Uvjetima sudjelovanja.  

  

13.00 h – POČETAK UTRKE  
13.30 h – PRESRETAČKO VOZILO KREĆE NA STAZU – BRZINA: 15km/h  
14.30 h – POVEĆANJE BRZINE: 16km/h  
15.30 h – POVEĆANJE BRZINE: 17km/h  
16.30 h – POVEĆANJE BRZINE: 20 km/h  

  17.30 h – POVEĆANJE BRZINE: 35km/h dok se ne dostigne i posljednji Trkač  

  

  

  

1.2. Opis staze  

  

Svaka će Lokacija Utrke imati zasebnu stazu (svaka pod nazivom „Natjecateljska staza“). 
Natjecatelji se moraju držati puta kojega je označio Organizator (staza i oznake kilometara bit 
će vidljive). Unatoč naporima Organizatora da osiguraju slične Natjecateljske staze diljem 
svijeta, neizbježne su varijacije među pojedinačnim Natjecateljskim stazama te se iste varijacije 
neće uzeti u obzir prilikom odlučivanja o pobjedniku Utrke.  

  

1.3. Sudjelovanje / Minimalna dobna granica  

  

U Utrci mogu sudjelovati svi pojedinci s najmanje 16 ili više navršenih godina na dan utrke. 
Maloljetni sudionici moraju biti prisutni s roditeljem na mjestu Utrke ili s potpisanom izjavom 
roditelja uz priloženu kopiju osobne iskaznice roditelja uz potpis. Organizator zadržava pravo 
zatražiti dokaz o starosti i identitetu bilo kojeg sudionika.  
Najniža dobna granica vrijedi i za sudionike u invalidskim kolicima (više objašnjenja u daljnjem 
tekstu Pravilnika).  

  

U Utrci dozvoljena su isključivo invalidska kolica za svakodnevnu uporabu, prema sljedećem 
opisu: kolica koja se pokreću manualno na način da se korisnik odguruje rukama. Kolica moraju 
imati dva velika stražnja kotača (20”-26”), dva mala prednja kotača (3”-7”), dva obruča za 
odgurivanje i dvije kočnice. Mogu biti sklopiva ili nesklopiva kolica. Težina kolica mora biti 
između 7 i 25 kg i natjecatelj mora sjediti u uspravnom položaju (pod kutom od 90 stupnjeva).  
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Izričito se preporuča da tetraplegičari koriste kotačiće protiv prevrtanja (anti-tipper). Nagib 
zadnjih kotača mora biti između 0°- 8°.  

  

  

Sudionici koji traže dodatna pomagala, usluge ili prilagodbe pravila, prakse i/ili procedura Utrke, 
trebaju prethodno zatražiti odobrenje od Organizatora, verificirano od strane Osoblja Utrke 
tijekom Registracije na licu mjesta. Ako natjecatelj zbog invaliditeta traži bilo kakvu vrstu 
dodatnog pomagala ili uslugu ili prilagodbu pravila, prakse i/ili procedura Utrke, takav zahtjev 
treba uputiti putem kontaktnog obrasca dostupnog prilikom procesa registracije i to u svakom 
slučaju što je prije moguće. Iako se Organizator obvezuje pružiti natjecateljima odgovarajuća 
razumna pomoćna pomagala i usluge i/ili prilagodbe pravila, prakse i/ili procedura Utrke, 
zahtjevima predanim neposredno prije datuma Utrke ili na dan Utrke možda se neće moći 
udovoljiti.  

  

U slučaju da natjecatelj želi:  

- koristiti bilo kakva ovlaštena pomagala gore navedena, osim invalidskih kolica, ili  

- gurati nekoga u kolicima (neće aktivno sudjelovati u utrci niti imati startni broj), ili  

- pomagati kandidatu koji je slijep, takvi kandidati (i ako je moguće, osoba u pratnji) na 

početku će startati u Općoj kategoriji prema poglavlju 4, u skladu s Dijelom 2.3. ovog 

Pravilnika, osim ako Organizator ne odluči drukčije prema vlastitom nahođenju.  

  

U svakom slučaju, Organizator će omogućiti i/ili dopustiti uporabu takvih dodatnih pomagala 
prema vlastitom nahođenju. Putni ili drugi troškovi neće se nadoknađivati.  

  

Sudionici će se podijeliti u muške i ženske kategorije u svakoj utrci, kao i u dobne skupine u 
informativne svrhe. Organizator zadržava pravo dodavanja novih kategorija.  

  

Sudjelovanjem u Utrci Sudionik jamči da ne boluje ni od kakve bolesti koja bi njega ili nju 
spriječila da sigurno sudjeluje u Utrci ili koja bi predstavljala realan rizik za druge u slučaju 
njegovog ili njezinog sudjelovanja te se preporuča da se svi Sudionici posavjetuju sa svojim 
liječnikom prije sudjelovanja u Utrci. Nadalje, svaki Sudionik izjavljuje da nema druge zapreke 
njegovom ili njezinom sudjelovanju u Utrci iz bilo kojeg razloga. U Utrci može sudjelovati svaki 
Sudionik koji je u razdoblju od šest mjeseci prije Utrke utvrdio opću sposobnost za sudjelovanje 
u Utrci.  
 
Imate li dodatnih pitanja vezanih uz ovaj Članak, obratite se Organizatoru putem obrasca na 
stranici www.wingsforlifeworldrun.com/contact. 

  

  

 

  

Dio 2 – Događaj  

  

2.1. Registracija na licu mjesta  

  

Tijekom Registracije na licu mjesta, svaki Sudionik treba pokazati identifikacijsku ispravu te 
predati točno ispunjenu i potpisanu Izjavu o oslobađanju od odgovornosti Organizatora 
natjecanja prije same Utrke uz odgovarajuću startnu liniju. Maloljetni Sudionik mora doći na 
utrku u prisustvu roditelja ili s potpisanom izjavom roditelja o dozvoli o sudjelovanju te kopijom 
osobne iskaznice roditelja uz potpis roditelja na tom dokumentu. Više detalja vezano uz 
specifične lokacije i rasporede Registracija na licu mjesta pravovremeno će biti objavljene na 
www.wingsforlifeworldrun.com. Osobe koje se ne prijave na vrijeme neće moći sudjelovati u 
utrci.  
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2.2. Startni broj i Startni paket  

  

Tijekom Registracije na licu mjesta, svaki Sudionik dobiva Startni paket kao i jedinstveni startni 
broj. Taj startni broj, koji uključuje Sudionikovu oznaku za mjerenje vremena, Sudionik tijekom 
utrke NEPRESTANO nosi na prsima, tako da se svi podaci na startnom broju jasno vide. Sudionici 
u kolicima dobit će zastavicu na koju će biti postavljena oznaka za mjerenje vremena; startni 
broj također moraju nositi na prednjoj strani. Stražnji dio startnog broja sadrži obrazac o 
zdravstvenim informacijama kojeg sudionik mora točno i u potpunosti ispuniti. Startni se broj ne 
smije presavijati, trgati ili na bilo koji način mijenjati. Ako se Sudionik ne pridržava ovih 
odredbi, može biti diskvalificiran i udaljen s Utrke. Sudionik koji odustane ili napusti Utrku ranije 
iz bilo kojeg razloga vraća startni broj Osoblju utrke. Startni se brojevi NE mogu prenositi na 
drugu osobu ili Lokaciju Utrke.  

  

2.3. Start / Startni položaj  

  

Sudionici će započeti Utrku na startnim pozicijama u zonama, a prema osobnom najboljem 
vremenu maratona, polumaratona ili utrke na 10km. Brži će se trkači smjestiti s prednje strane 
startnog prostora najbliže startnoj liniji. Oni koji ne dostave informaciju o vlastitom prolaznom 
vremenu uključit će se u finalni startni položaj najdalje od startne linije. Startne zone bit će 
označene brojevima 1, 2, 3 i 4. 

  

 
ZONA 1  

Maraton do 3 sata 00 min  

Polumaraton do 1 sat 30 min 10 

km do 40 min  

ZONA 2  

Maraton 3 sata 00 min –4 sata 00 min  

Polumaraton 1 sat 30 min – 2 sata 00 min  

10 km 40 - 50 min  

ZONA 3  

Maraton 4 sata 00 min – 5 sati 00 min  

Polumaraton 2 sata 00 min – 2 sata 30 min 10 km 

50 - 60 min  

 

ZONA 4  

Maraton preko 5 sati 00 min  

Polumaraton preko 2 sata 30 min  

10 km preko 60 min  

I svi natjecatelji bez poznatog prolaznog vremena te 

natjecatelji u invalidskim kolicima  

  

 
 
 
 
 

START   
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Svi Sudionici trebaju biti na dodijeljenoj startnoj poziciji najmanje 15 minuta prije starta Utrke. 
Sudionici koji na startnu poziciju stignu nakon tog vremena bit će smješteni u posljednjoj 
startnoj zoni.  

  

Svi će Sudionici krenuti istovremeno u masovnom startu. Startni će se položaj temeljiti na 
vremenu kad započne odbrojavanje vremena Utrke, međutim svi Sudionici moraju prijeći startnu 
liniju kako bi pokrenuli svoju oznaku za mjerenje vremena (smještenu u startnom broju) i kako bi 
se smatrali aktivnim sudionicima u Utrci. Organizator nije odgovoran za bilo kakav kvar na oznaci 
za mjerenje vremena.  

  

   

2.4. Provedba Utrke  

  

Sljedeća pravila primjenjuju se na Utrku: službeni početak Utrke na svim Lokacijama diljem 
svijeta je 11:00 sati po koordiniranom svjetskom vremenu na dan 6. svibnja 2018. (primjerice, u 
Londonu će započeti u 12:00 h po lokalnom vremenu; u Zadru u 13:00 h, u Floridi u 7:00 h; u 
Tajvanu u 19:00 h, itd.).  

  

Svi se Sudionici u Utrci moraju kretati po službenoj Natjecateljskoj stazi koju je označio 
Organizator. Ako Sudionik iz bilo kojeg razloga napusti Stazu, bit će diskvalificiran iz utrke. 
Organizator Utrke, njegovi zaposlenici, policija, osiguranje, suci na stazi i volonteri (zajedno u 
daljnjem tekstu „Osoblje Utrke“) pomoći će Sudionicima da ostanu unutar označene Staze i 
slijede njezinu pravilnu rutu.  

  

Sudionik završava Utrku kada ga prestigne Presretačko vozilo. Presretačko vozilo sadrži opremu 
za mjerenje vremena čiji elektronički senzori prepoznaju digitalni čip koji se nalazi u startnom 
broju Sudionika. Onog trenutka kada vozilo stigne pojedinog Trkača, njegov se rezultat 
automatski očitava na globalnoj ljestvici. Rezultati će se rangirati na ljestvici prema prijeđenoj 
udaljenosti, NE prema vremenu.  

  

Kada ih vozilo prestigne, Sudionici završavaju Utrku i vraćaju se na startni prostor Utrke prema 
uputama Osoblja Utrke. Za više detalja molimo Vas provjerite lokalnu internet stranicu Utrke u 
kojoj sudjelujete na www.wingsforlifeworldrun.com. Sudionici se mole da razmotre lokalne 
vremenske uvjete i temperature pri dolasku i povratku s utrke.  

  

Bilo kakva pitanja trebaju se uputiti Organizatoru najkasnije 24 sata prije početka utrke na 
sljedeću adresu: results@wingsforlifeworldrun.com. Sve su odluke od strane Organizatora 
(Uprave utrke) konačne i obvezujuće.  

  

Prema Uvjetima, Organizator zadržava pravo promjene detalja Utrke, kao što je datum, startno 
vrijeme, Natjecateljska staza, udaljenost i/ili ponuđeni sadržaji vezan za Utrku.  

  

  

  

  

2.5.  Presretačko vozilo  

  

Sljedeća pravila primjenjuju se na Utrku. Presretačko vozilo za Utrku predstavlja pokretnu ciljnu 
liniju. Trkači na Natjecateljskoj stazi ispred službenog Presretačkog vozila smatraju se 
Sudionicima u Utrci. Osoblje Utrke obavijestit će Sudionike o tome kada im se Presretačko vozilo 
približava te ih zamoliti da se nastave kretati desnom stranom ceste kako bi sigurno propustili 
službeno Presretačko vozilo. Ako se netko ne pridržava službenih uputa Utrke, bit će automatski 
diskvalificiran iz Utrke. Onog trenutka kada Presretačko vozilo prestigne Sudionika, za njega je 
utrka završena, a rezultati će se bilježiti na ljestvici prema prijeđenoj udaljenosti, NE prema 
vremenu.  
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2.6. Određivanje rezultata  

  

Po završetku Utrke bit će objavljena ljestvica rezultata, kao i jedna globalna ljestvica koja će 
nakon Utrke biti dostupna na www.wingsforlifeworldrun.com.  

  

Rezultati za svaku pojedinačnu utrku, kao i globalni rezultati bit će organizirani kako slijedi:  

a) Ukupno muškarci  

b) Ukupno žene  

c) Muškarci i žene prema dobnim kategorijama (samo za informativne svrhe; za dobne 

skupine ne dodjeljuju se nagrade):  

Žene: 16-17, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64,  
65-69,  
70-74, 75-79, 80-+.  
Muškarci: 16-17, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 6064, 65-  
69, 70-74, 75-79, 80-+.  

  

Organizator zadržava pravo daljnje podjele Sudionika u skupine.  
  

U slučaju jednake prijeđene udaljenosti, Sudionici će zauzeti isto mjesto. U slučaju izjednačene 
udaljenosti između dobitnika nagrada, Organizator će nagraditi oba Sudionika nagradama kako je 
opisano u Uvjetima.  

  

Organizator zadržava pravo diskvalificirati nekog Sudionika, kao i udaljiti ga s Događaja kako je 
određeno u Uvjetima.  

  

  

  

2.7. Diskvalifikacija / Udaljavanje s događaja  

  

U bilo koje vrijeme tijekom Utrke, Organizator zadržava pravo prema vlastitom nahođenju 
diskvalificirati i ukloniti nekog Sudionika zbog nepridržavanja Uvjeta ili Pravilnika ili gdje je to 
primjenjivo zbog bilo kakvog nedozvoljenog ili neodgovarajućeg ponašanja, uključujući ali nije 
ograničeno na: njegovo/njezino destruktivno ponašanje na Utrci ili aktivnostima vezanima uz 
Utrku koje u bilo kojem trenutku mogu uzrokovati ili uzrokuju štetu nekoj osobi, imovini  ili  
ugledu  Organizatora;  pružanje  lažnih  podataka  na  prijavnici;  nesportsko ponašanje; 
natjecanje s neslužbenim brojem ili natjecateljskom oznakom; natjecanje sa službenim brojem 
ili natjecateljskom oznakom dodijeljenom drugoj osobi ili s druge Utrke; prijenos ili pokušaj 
prijenosa službenog broja ili natjecateljske oznake drugoj osobi ili pokušaj dobivanja istih od 
druge osobe; određivanje tempa tijekom utrke od strane osobe koja nije prijavljena na Utrku ili 
iz zdravstvenih ili sigurnosnih razloga. U slučaju da se pobjednik diskvalificira, nagrada se 
oduzima i/ili se može donirati ili dodijeliti drugom pobjedniku. Niti jednom diskvalificiranom 
Sudioniku neće se odobriti povrat novca iz bilo kojeg razloga. Pojedinci koji su diskvalificirani iz 
Utrke uklonit će se iz službenih rezultata.  

  

  

 

 

Dio 3 – Bilješke o Događaju  

  

3.1. Okrijepne stanice  

  

Okrijepne stanice bit će smještene uz Natjecateljsku stazu na međusobnoj udaljenosti od oko 5 
kilometara (a do 15. kilometra staze okrijepne stanice bit će postavljene približno na svakih 2,5 
kilometara udaljenosti). Okrijepne stanice zadovoljit će potrebe kao što su: voda, 
izotonični/sportski napitci, voće i čaj/soda, kako je prikladno za lokaciju i vrijeme. Lokacije 
okrijepnih stanica i namirnice na njima mogu se razlikovati od utrke do utrke, a svi detalji 
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Sudionicima će biti dostupni nekoliko dana prije Utrke. Svaki Sudionik odgovoran je za vlastiti 
unos hrane i pića i postupanje tijekom utrke.  

  

3.2. Medicinska pomoć  

  

Organizacijski medicinski tim u suradnji s organizacijom prve pomoći nadzirat će i pružati 
medicinsku pomoć. Oni će biti smješteni odmah iza Presretačkog vozila i kod svih okrijepnih 
stanica. Medicinsko osoblje na dužnosti ima pravo udaljiti bilo kojeg Sudionika iz Utrke koji 
pokazuje znakove ozljede ili prekomjernog naprezanja.  

  

3.3. Brzina, komunikacija i zabranjene stvari  

  

Osim onoga što pruži Osoblje utrke, kandidatima se ne smije pružiti niti jedna druga vrsta 
pomoći, osim u slučajevima izričito dopuštenima za Utrku u smislu prilagodbe i verificiranima od 
strane Osoblja utrke tijekom Registracije na licu mjesta. To uključuje određivanje tempa od 
strane trenera, prijatelja ili člana obitelji, čak i ako je ta osoba službeno prijavljena. Na stazi 
nisu dopuštena pomagala za bilo kakvu pomoć Sudioniku. Uporaba električnih invalidskih kolica 
ili drugih električnih ili motornih vozila, uređaja za mobilnost ili pomagala zabranjena je na 
svim Natjecateljskim stazama. Uporaba elektroničkih naprava poput iPoda, MP3 čitača, radija, 
mobilnih telefona, slušalica ili sličnih naprava se ne preporuča iz sigurnosnih razloga. Organizator 
nije odgovoran za bilo kakve nezgode uzrokovane uporabom tih naprava. Ako se Sudionika od 
strane Osoblja utrke upozori da ne koristi takve naprave tijekom Utrke, Sudionik mora poštivati 
upozorenje i prema tome i postupiti. Sudionici ne smiju trčati s prijateljima ili članovima obitelji 
koji nisu prijavljeni za Utrku. Kućnim ljubimcima nije dopušten pristup Natjecateljskoj stazi iz 
sigurnosnih razloga.  

  

Sudionici ne smiju oštetiti imovinu na Natjecateljskoj stazi ili oko nje ili područja Utrke. Bacanje 
smeća od strane Sudionika ili gledatelja strogo je zabranjeno. Osobe uhvaćene u bacanju smeća 
mogu biti diskvalificirane i zamoljene da odmah napuste Utrku i/ili će biti prijavljeni lokalnim 
vlastima.  

  

Osoblje Utrke nije odgovorno za bilo kakve stvari donesene na mjesto Utrke. Sudionici bi trebali 
cijelo vrijeme paziti na vlastitu imovinu. Gubitak, šteta ili krađa stvari ostavljenih u 
svlačionicama ili zajedničkim prostorima nije odgovornost Osoblja utrke.  

  

3.4. Zabrana dopinga  

  

Uporaba bilo kakve tvari u svrhu poboljšanja izvedbe na Utrci zabranjena je te nije dopušteno 
korištenje bilo koje tvari ili postupaka koje zabranjuju lokalni zakoni ili Međunarodna atletska 
federacija (IAAF) objavljeni na http://www.iaaf.org/about- iaaf/documents/anti-doping. 
Sudionici bi trebali provjeriti kod svog liječnika da lijek koji koriste ne spada u zabranjene tvari. 
Organizator zadržava pravo da osigura pridržavanje dopinškim pravilima.  

  

  

 

3.5. Dopune  

  

Organizator zadržava pravo promjene Uvjeta i Pravilnika s vremena na vrijeme, a te će promjene 
biti dostupne na www.wingsforlifeworldrun.com. U slučaju bilo kakvog proturječja između 
Pravilnika i Uvjeta, relevantni su Uvjeti. Organizator je odgovoran za provođenje svih pravila i 
propisa. Fotografije ili pokretne slike ne mogu služiti kao dokaz, bez obzira jesu li službene ili 
neslužbene. 

  

  

Ažurirano: listopad 2017. 

  

 


