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 COVID-19 PROTOKOL  . 
za trail utrku u Parku prirode Medvednica 

Medvednica trail, 6.6.2021. 

 

Fizička udaljenost 
Za cijelo vrijeme održavanja manifestacije, uključujući dolazak i odlazak natjecatelja, preporučuje se 

održavanje fizičke udaljenosti od 1,5 metra između svih osoba (natjecatelja, organizatora, službenih 

osoba, volontera, vanjskih suradnika…). 

Maske 
Sve osobe na svim mjestima gdje nije moguće održavati fizičku udaljenost od 1,5 metra nosit će maske. 

Npr. prilikom preuzimanja startnih paketa, prilikom boravka u startnom prostoru, prilikom ceremonije 

proglašenja pobjednika,... 

Dezinfekcija ruku 
Na pozicijama preuzimanja startnih paketa, punktova s okrepom, info pulta, bit će osiguran dozator s 

dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku.  

Gledatelji 
Sportska manifestacija organizirat će se bez prisustva gledatelja. 

Broj sudionika 
Broj sudionika ograničen je na maksimalno 450 natjecatelja sukladno veličini prostora održavanja utrke 

(8.000 m2, duljina staze od čak 60 kilometara). 

Start utrke 
Utrka nema jedan masovni start nego nekoliko malih. 

Natjecatelji su podijeljeni po stazama (3 različite staze), a start pojedinih dionica podijeljen je prema spolu i  

vremenski udaljen. Ovime smo dobili 5 pojedinačnih startova, a startovi su udaljeni minimalno 15 minuta. 

Plan startanja po dionicama i spolu: 

1. start u 8:00 sati: utrka na 60 km – ŽENE i MUŠKARCI, do 50 natjecatelja i natjecateljica 

2. start u 8:15 sati: utrka na 30 km – MUŠKARCI, do 100 natjecatelja 

3. start u 8:30 sati: utrka na 30 km – ŽENE, do 50 natjecateljica 

4. start u 8:45 sati: utrka na 15 km – MUŠKARCI, do 150 natjecatelja 

5. start u 09:00 sati: utrka na 15 km – ŽENE, do 100 natjecateljica 

Ulazak u startnu zonu: Ulazak u startnu zonu dozvoljen je 3 minute prije samog starta s maskom za lice. 

Veličina startne zone: Omogućuje 4 m2 prostora za svakog sudionika. 
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Ponašanje u startnoj zoni: U startnoj zoni natjecatelji se distanciraju jedni od drugih, drže razmak te do 

prolaska startne linije imaju masku koju onda odbacuju i koju organizator skupi. 

Ponašanje nakon ulaska u cilj: Po završetku utrke, potiču se sudionici na razilaženje i odlazak kućama. 

Trajanje događaja 
S obzirom na dužinu staze kojom će natjecatelji trčati (15 km, 30 km i 60 km), događaj će trajati od 8:00 do 

21:00 (13 sati) kako bi se natjecatelji mogli mimoići te kako bismo na taj način spriječili potencijalno njihov 

bliski kontakt. Duljina trajanja događaja od 13 sati omogućit će natjecateljima da dolaze do cilja bez da se 

susretnu s ostalim sudionicima. Na taj način će se 450 natjecatelja rasporediti u 13 sati, koliko sam događaj 

traje. 

Preuzimanje startnih paketa 
Preuzimanje startnih paketa vršit će se na otvorenom prostoru. 

Kako bi dodatno izbjegli nepotrebno grupiranje, podjela startnih paketa odvijat će se više dana i sudionici 

će dobiti vremenski raspored POJEDINAČNIH dolazaka po pakete.  

Prilikom preuzimanja startnih paketa sudionici će biti raspoređeni u red s razmakom od 1,5 metra.  

Sudionici će biti zamoljeni da prije dolaska na preuzimanje startnih brojeva izmjere tjelesnu temperaturu te 

ukoliko prelazi 37,2 stupnja Celzijusa ne dolaze.  

Ispred prostora podjele bit će postavljeni dezinficijensi.  

Startno-ciljni prostor 
Startno-ciljni prostor smješten je u Parku prirode Medvednica na području livada Mala i Velika Hunjka 

ukupne površine od cca 8.000 m2. 

Trasa utrke 
Natjecatelji trče stazom dugačkom 60 kilometara, a trče planinarskim stazama te šumskim i šumarijskim 

putevima.  

Zone kretanja u startno-ciljnom prostoru 
Zone kretanja su ograničene i označene u pratećim materijalima. Napravljene su prostorno velikima i 

dizajnirane da se natjecatelji kreću isključivo u jednom smjeru te na taj način dodatno smanjujemo 

potencijalnu interakciju među sudionicima. 

Prijave i evidencija sudionika 
Prijava natjecatelja i plaćanje kotizacija vrši se online putem web stranice. 

Prilikom prijava natjecatelja za nastup na sportskoj manifestaciji prikupili smo kontakte (ime i prezime; broj 

telefona; email adresa) sudionika koje možemo koristiti u slučaju epidemiološke potrebe. Također prilikom 

preuzimanja paketa imat ćemo točne podatke tko je od prijavljenih preuzeo svoj paket i tko sudjeluje u 

utrci i na kojoj dionici. 
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Okrepne stanice 
Okrepne stanice nalaze se duž trase utrke od 60 km i nalaze se na otvorenom prostoru. Sudionici sami 

preuzimaju okrepu (vodu ili energetski napitak) u originalnom pakiranju. 

Svlačionice i garderobe 
Svlačionice i garderobe neće biti organizirane. Natjecatelji se pozivaju da na utrku dođu spremni za nastup 

što se na nedavno održanim utrkama pokazalo izvedivim. 

COVID informacije 
Sve informacije natjecateljima će biti poslane emailom, nalaze se na službenoj stranici utrke te su istaknute 

na više mjesta na prostoru same utrke uz obavijest o držanju razmaka od 1,5 metra, zonama starta i držanju 

distance. 

Prijevoz i parking 
Natjecatelje potičemo da na događaj dolaze samostalno osobnim automobilom. Organiziranog prijevoza 

nema. Više parking prostora osigurano je u neposrednoj blizini startno-ciljnog prostora. 

Osoblje i organizatori 
Evidencija angažiranih na manifestaciji: Svi članovi organizacije (redari, članovi organizacije, suci, volonteri 

itd.), na manifestaciji će biti upisani na potpisnu listu koja sadržava sljedeće podatke: Ime i prezime; broj 

telefona; vrijeme dolaska; vrijeme odlaska. 

Dnevno mjerenje temperature: Svim članovima organizacije na manifestaciji bit će izmjerena temperatura 

na dolasku. Ukoliko osoba ima temperaturu koja prelazi 37,2 stupnja Celzijusa, neće biti dopušten 

angažman. 

Različite skupine zaduženja: Unutar same organizacije bit će više različitih timova specijaliziranih za 

pojedino područje koji se neće međusobno miješati. 

Maske za lice: Svi članovi organizacije nosit će maske za lice te ih kroz dan svaka 2 sata zamijeniti novima. 

Službeni voditelj 
Službeni voditelj na razglas će natjecateljima davati osnovne informacije uz pozivanje na poštivanje 

epidemioloških mjera. 

Toaleti 
Na području manifestacije bit će postavljeni kemijski toaleti koji će se redovito dezinficirati. 

Medicinska pomoć i HGSS 
Na utrci će biti angažiran tim Hitne medicinske pomoći te tim HGSS-a. Svo osoblje u organizaciji ima broj 

telefona medicinske i HGGS pomoći. 
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COVID redari 
Sukladno važećim mjerama, angažirat ćemo COVID redare u startno-ciljnom prostoru, prijavnom centru, 

okrepnim punktovima te na službenim parkiralištima. 


