
 

RASPIS NATJECANJA 

 

Otvoreno Državno prvenstvo Hrvatske u preletima - Istra 2021  / 

Croatian National XC Open - Istra 2021 
 

 

 

Naziv kluba organizatora Parajedriličarski klub "Zagreb" 

Odgovorna osoba iz kluba organizatora  

                                    Ime i prezime Radoslav Ostermann 

                                    Funkcija predsjednik 

Kontakt osoba za natjecanje  

                                    Ime i prezime David Pikutić 

                                    Mobilni telefon 091/1930-234 

                                    E-mail dpikutic@gmail.com 

                                    Adresa Krvarić 3 C, Zagreb 

  

Naziv natjecanja 
 

Otvoreno Državno prvenstvo Hrvatske u preletima 
- Istra 2021  / Croatian National XC Open - Istra 
2021 

Termin održavanja natjecanja 

(početak/kraj) 

26.-29.08.2021. 

Rezervni termin održavanja natjecanja 

(prema potrebi) 

02.-05.09.2021. 

Mjesto održavanja natjecanja 

(navesti poletišta koja će se koristiti za 

natjecanje) 

Raspadalica, Buzet/Zavoj, Šušnjevica, Tribalj 
 

Web stranica na kojoj će biti objavljene 

informacije o natjecanju 

https://airtribune.com/croatian-national-xc-open-
istra-2021/info 

Direktor natjecanja (ime i prezime) Sonja Papeš 
 

  

Program natjecanja Registracija natjecatelja u HQ (lokacija će biti 
objavljena na web stranici): 25.08. 20:00-21:00h i 
26.08. 07:00-08:30h. Nastojati će se održati 4 
natjecateljska dana. Otvaranje natjecanja uvečer 
25.08. ili ujutro 26.08.2021. Prijevoz kombijima na 
start kreće svaki dan od 09:00h. Planirani zračni 
start: oko 13h. Nakon utrke, prijevoz natjecatelja 
natrag do HQ-a.  

Način prijave natjecatelja Putem web stranice: 
https://airtribune.com/croatian-national-xc-open-
istra-2021/info 
 te osobna registracija na mjestu održavanja  

Propisani uvjeti za prisustvo natjecanju - važeća sportska dozvola za HR natjecatelje, 
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 
6 mjeseci 



Iznos kotizacije 120 EUR za prijave do 01.03.2021. 
(uplata 20 EUR do 01.03. i uplata 100 EUR do 
01.08.2021.) 
150 EUR za prijave do 01.08.2021.  
(uplata 20 EUR i uplata 130 EUR do 01.08.2021.) 
170 EUR za prijave nakon 01.08.2021. 
U slučaju otkazivanja do 15.08.2021. organizator 
zadržava 20 EUR, dok ostatak vraća natjecatelju. 
U slučaju otkazivanja natjecanja zbog lošeg 
vremena ili zbog više sile, organizator zadržava 20 
EUR. 

Navesti što uključuje kotizacija 

(npr. prijevoz i sl.) 

sudjelovanje na natjecanju, obrada rezultata, 
prijevoz, sendvič 
 

Smještaj i prehrana  

(ako natjecanje traje više dana) 

Smještaj nije uključen.  
Sendvič. 

 
 
 

 

 


