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O b r a z l o ž e nj e 
 
 
Grad Rijeka u suradnji sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke "Riječkim sportskim 
savezom", Primorsko-goranskom županijom, Novim listom i Gradom Opatija organizira po 
dvadeset i prvi put zaredom tradicionalnu gradsku manifestaciju "21. Homo si teć", "2. riječki 
maraton", "16. riječki polumaraton", "dm Baby bonus cup", "Hendi cup", "539 skok" i "Molo longo 
trk" koje će se održati u Rijeci 08., 15., 22. i 23. travnja 2017. godine. Ovogodišnje izdanje 
manifestacije "Homo si teć" prošireno je utrkom "Desetka", koja će se održati 23. travnja 2017. 
godine, na trasi riječkog polumaratona.  
Suorganizatori ove gradske manifestacije su Zajednica Sportova Primorsko-goranske županije, 
Udruga RI maraton i agencija "Adria events". 
"Homo si teć" tradicionalna je riječka gradska manifestacija koja redovito okupi oko 10.000 
građana, rekreativaca, djece, studenata, profesionalnih atletičara i sportaša, koji mogu uživati 
u jedinstvenom sportsko-rekreativno-zabavnom programu u centru grada. Ovogodišnje izdanje 
realizira se kao dvotjedni festival sporta i rekreacije. U subotu, 08. travnja 2017. godine na 
rasporedu je utrka "539 skok", utrka Trsatskim stubama. U subotu, 15. travnja 2017. godine 
održava se utrka "Molo longo trk", utrka Riječkim lukobranom. Ove godine, osim u subotu 22. 
travnja 2017. godine na Gatu Karoline Riječke u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, sportske i 
rekreativne udruge i klubovi svoje programe moći će prezentirati i na Korzu ispred šatora za 
prodaju majica u razdoblju od utorka, 18. travnja do petka, 21. travnja 2017. godine u vremenu od 
11,00 do 13,00 sati. U nedjelju, 23. travnja 2017. godine održava se 5 već tradicionalnih utrka i 
jedna nova utrka "Desetka".  
Manifestacija "Homo si teć" otvorit će se 23. travnja 2017. godine u 10,30 sati startom utrke "2. 
riječkog maratona", "16. riječkog polumaratona" i "Desetka".  
"2. riječki maraton" (prilog 2.) u duljini od 42 km, sa startom i ciljem na riječkom Korzu, odvijat će 
se na relaciji Rijeka – Opatija – Rijeka i to trasom: Korzo (Robna kuća RI) – Stari Kraš – Scarpina –
- desno u Ribarsku ulicu - lijevo na most u ulici Delta - Brajdica - D404 - okret kod čvora Vežica - 
nazad na D404 - Brajdica - most u ulici Delta - ulica Ivana Zajca - lijevo u ulicu Riva Boduli - desno 
na Riječki lukobran - okret prije zgrade Riječke dezinsekcije - Riječki lukobran - lijevo na parking 
Riva Boduli - lijevo u ulicu Riva – Žabica (podvožnjak) - Krešimirova – Kralja Zvonimira – 
Liburnijska ulica – Istarska ulica – Opatijska ulica - ulica Ivana Matetića Ronjgova – Črnikovica – 
ulica Andrije Štangera - ulica Maršala Tita - okret na Slatini, te povratak: ulica Maršala Tita - ulica 
Rikarda Katalinića Jeretova - ulica Ivana Matetića Ronjgova - Opatijska ulica – Istarska ulica – 
Liburnijska ulica – Kralja Zvonimira – desno u ulicu Milutina Barača – okret i povratak ulicom 
Milutina Barača – desno u Krešimirovu ulicu – Žabica (lijevo pored podvožnjaka) – Adamićeva 
ulica – desno u ulicu Ignacia Henckea – parking Riva Boduli – desno na Riječki lukobran – okret 
prije zgrade Riječke dezinsekcije – Riječki lukobran – lijevo u ulicu Riva Boduli – ravno u ulicu 
Ignacia Henckea – desno u Adamićevu ulicu – lijevo na Jelačićev trg – ulica Ante Starčevića 
(desno na Korzo) – Korzo (Robna kuća RI).  
"16. riječki polumaraton" (prilog 3.) u duljini od 21 km, sa startom i ciljem na riječkom Korzu, 
odvijat će se na relaciji Korzo – Liburnijska ulica – Korzo i to trasom: Korzo (Robna kuća RI) – Stari 
Kraš – Scarpina - desno u Ribarsku ulicu - lijevo na most u ulici Delta - Brajdica - D404 - okret kod 
čvora Vežica - nazad na D404 - Brajdica - most u ulici Delta - ulica Ivana Zajca - lijevo u ulicu Riva 
Boduli - desno na Riječki lukobran - okret prije zgrade Riječke dezinsekcije - Riječki lukobran - 
lijevo na parking Riva Boduli - lijevo u ulicu Riva – Žabica (lijevo pored podvožnjaka) - Krešimirova 
– ulica Kralja Zvonimira – Liburnijska ulica - okret iznad stadiona Kantrida te povratak - Kralja 
Zvonimira - Krešimirova - Žabica (lijevo pored podvožnjaka) - Adamićeva ulica - Scarpina –  lijevo 
na Jelačićev trg – Ante Starčevića (desno na Korzo) – Korzo (Robna kuća RI).  
"Desetka" u duljini od 10 km, sa startom na Korzu i ciljem u ulici Riva ispred Gata Karoline Riječke, 
a odvijat će se trasom: Korzo (Robna kuća RI) – Stari Kraš – Scarpina - desno u Ribarsku ulicu - 
lijevo na most u ulici Delta - Brajdica - D404 - okret kod čvora Vežica - nazad na D404 - Brajdica - 
most u ulici Delta - ulica Ivana Zajca - lijevo u ulicu Riva Boduli - desno na Riječki lukobran - okret 
prije zgrade Riječke dezinsekcije - Riječki lukobran - lijevo na parking Riva Boduli - lijevo u ulicu 
Riva (cilj ispred Gata Karoline Riječke). 
U 10,35 sati slijedi utrka "dm Baby bonus cup" (vrtići), te utrka Hendi cupa (osoba s posebnim 
potrebama) (prilog 4.) sa startom na Korzu ispred Robne kuće RI, a utrka će se odvijati na 
relaciji: Korzo (Robna kuća RI) – Stari Kraš - desno Scarpina – Adamićeva - lijevo u ulicu Ignacija 
Henckea – desno u ulicu Riva – lijevo na Gat Karoline Riječke (pješački prijelaz). Duljina trase 
iznosi 580 m. 



21. tradicionalna utrka "Homo si teć" (prilozi 1.,11.,12. i 13.), sa startom i ciljem na riječkom Korzu, 
odvijat će se po užem centru grada trasom: Korzo (Robna kuća RI) – Stari Kraš – Scarpina  – 
desno u Ribarsku ulicu – desno u ulicu Ivana Zajca – Ulica Riva – Žabica – Trpimirova ulica – 
Jadranski trg – Korzo (Radio Rijeka). Start utrke je u 10,40 h.  
 
Manifestacija "Homo si teć" i ove godine biti će proširena dodatnim sportskim sadržajima i to: 
• 08. travnja 2017. od 10,00 do 15,00 sati s utrkom "539 skok" (prilozi 5. i 7.), utrka Trsatskim 

stubama; 

• 15. travnja 2017. od 10,00 do 15,00 sati s utrkom "Molo longo trk" (prilozi 6. i 8.), utrka 
Riječkim lukobranom i 

• 22. travnja 2017. od 10,00 do 16,00 sati s prezentacijama sportskih klubova i udruga na Gatu 
Karoline Riječke. 

Ove godine, osim u  subotu 22. travnja 2017. godine (prilog 10.), sve sportske i rekreativne udruge 
i klubovi građanima Rijeke moći će prezentirati svoj rad i u razdoblju od 18. travnja do 21. travnja 
2017. godine (prilog 9.) u vremenu od 11,00 do 14,00 sati na Korzu ispred šatora za prodaju 
majica. U nedjelju, 23. travnja 2017. godine od 12,00 do 14,00 sati na Trgu 111. brigade HV 
organiziran edukativni prometni poligon za djecu predškolce.  
Manifestacija "Homo si teć" imat će i zabavni program, koji će se odvijati na dvije pozornice   
smještene u Poštanskom prolazu i na Gatu Karoline Riječke. Na Gatu Karoline Riječke predviđeno 
je proglašenje pobjednika u 13,15 sati za polumaratonce i u 16,15 sati za maratonce te zabava za 
sve posjetitelje uz gastro i glazbeni program.  
Majice za "Homo si teć" moći će se kupiti u šatoru na trgu 128. brigade HV (prilog 9.) od 4. travnja 
2017. godine do 22. travnja 2017. godine od 10,00 do 18,00 sati, a na dan utrke 23. travnja 2017. 
godine od 07,00 sati na Trgu Republike Hrvatske i Gatu Karoline Riječke. Prodajna cijena majice 
je 40 kn od toga 5 kn ide u humanitarnu svrhu. Ove godine prikupljena sredstva donirat će se 
projektu "Moje mjesto pod suncem" kojega provode Centar za kulturu dijaloga i udruga Šarolija. 
Projekt je osmišljen kako bi djeci lošijeg socio-ekonomskog položaja, koji žive u nepovoljnijim 
financijskim, odnosno životnim prilikama, osigurao poticajno okruženje u kojem bi imali priliku 
sudjelovati u aktivnostima koje im njihovi roditelji nisu u mogućnosti pružiti.            
Za potrebe sigurnog odvijanja svih utrka unutar manifestacije "Homo si teć", zatražena je 
suglasnost Hrvatskih cesta, Županijskih cesta i Cesta Rijeka te dozvola Lučke uprave za 
korištenje Riječkog lukobrana i Gata Karoline Riječke. Elaborat o preusmjeravanju prometa je 
izrađen, kao i plan osiguranja, u suradnji s MUP-om. 
 
Grad Rijeka će s naslova sudjelovanja u organizaciji manifestacije "Homo si teć" omogućiti uvjete 
za održavanje iste, u dijelu koji se odnosi na nadležnosti njegovih upravnih odjela, i to: 
 
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav odobrit će odnosno osigurati, bez plaćanja 

naknade, za potrebe provedbe manifestacije "Homo si teć", slijedeće: 

• korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "539 skok", na dan 8. travnja 2017. godine u 
vremenu od 10:00 do 15:00 sati i to plato ispred hotela Continental, plato na početku Stuba 
Petra Kružića i plato kod kapele Sv. Nikole (križanje Stuba Petra Kružića i Šetališta Joakima 
Rakovca) te trasa same utrke, Stube Petra Kružića; 

• korištenje javne površine u Rijeci, Korzo (ispred šatora za prodaju majica), u periodu od 18. 
travnja do 21. travnja 2017. godine u vremenu od 11:00 do 14:00 sati, za potrebe prezentacije 
sportskih klubova i udruga;  

• korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "Homo si teć", na dan 23. travnja 2017. godine, koja 
će se odvijati po užem centru grada i to trasom:  Korzo (Robna kuća RI) – Stari Kraš – 
Scarpina – desno u Ribarsku ulicu – desno u ulicu Ivana Zajca – Ulica Riva – Žabica – 
Trpimirova ulica – Jadranski trg – Korzo (Radio Rijeka), očekuje se velik broj sudionika utrke 
tako da treba osigurati Korzo gotovo u cijeloj svojoj dužini; 



• korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "2. riječki maraton", na dan 23. travnja 2017. 
godine, koja će se odvijati na relaciji Rijeka – Opatija – Rijeka i to trasom: Korzo (Robna 
kuća RI) – Stari Kraš – Scarpina –- desno u Ribarsku ulicu - lijevo na most u ulici Delta - 
Brajdica - D404 - okret kod čvora Vežica - nazad na D404 - Brajdica - most u ulici Delta - ulica 
Ivana Zajca - lijevo u ulicu Riva Boduli - desno na Riječki lukobran - okret prije zgrade Riječke 
dezinsekcije - Riječki lukobran - lijevo na parking Riva Boduli - lijevo u ulicu Riva – Žabica 
(podvožnjak) - Krešimirova – Kralja Zvonimira – Liburnijska ulica – Istarska ulica – Opatijska 
ulica - ulica Ivana Matetića Ronjgova – Črnikovica – ulica Andrije Štangera - ulica Maršala Tita 
- okret na Slatini, te povratak: ulica Maršala Tita - ulica Rikarda Katalinića Jeretova - ulica 
Ivana Matetića Ronjgova - Opatijska ulica – Istarska ulica – Liburnijska ulica – Kralja Zvonimira 
– desno u ulicu Milutina Barača – okret i povratak ulicom Milutina Barača – desno u 
Krešimirovu ulicu – Žabica (lijevo pored podvožnjaka) – Adamićeva ulica – desno u ulicu 
Ignacia Henckea – parking Riva Boduli – desno na Riječki lukobran – okret prije zgrade 
Riječke dezinsekcije – Riječki lukobran – lijevo u ulicu Riva Boduli – ravno u ulicu Ignacia 
Henckea – desno u Adamićevu ulicu – lijevo na Jelačićev trg – ulica Ante Starčevića (desno na 
Korzo) – Korzo (Robna kuća RI); 

• korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "16. riječki polumaraton", na dan 23. travnja 2017. 
godine, koja će se odvijati na relaciji Korzo – Liburnijska ulica – Korzo i to trasom: Korzo 
(Robna kuća RI) – Stari Kraš – Scarpina - desno u Ribarsku ulicu - lijevo na most u ulici Delta - 
Brajdica - D404 - okret kod čvora Vežica - nazad na D404 - Brajdica - most u ulici Delta - ulica 
Ivana Zajca - lijevo u ulicu Riva Boduli - desno na Riječki lukobran - okret prije zgrade Riječke 
dezinsekcije - Riječki lukobran - lijevo na parking Riva Boduli - lijevo u ulicu Riva – Žabica 
(lijevo pored podvožnjaka) - Krešimirova – ulica Kralja Zvonimira – Liburnijska ulica - okret 
iznad stadiona Kantrida te povratak - Kralja Zvonimira - Krešimirova - Žabica (lijevo pored 
podvožnjaka) - Adamićeva ulica - Scarpina –  lijevo na Jelačićev trg – Ante Starčevića (desno 
na Korzo) – Korzo (Robna kuća RI); 

• korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "Desetka", na dan 23. travnja 2017. godine, koja će 
se odvijati na relaciji Korzo – D404 – Ulica Riva i to trasom: Korzo (Robna kuća RI) – Stari 
Kraš – Scarpina - desno u Ribarsku ulicu - lijevo na most u ulici Delta - Brajdica - D404 - okret 
kod čvora Vežica - nazad na D404 - Brajdica - most u ulici Delta - ulica Ivana Zajca - lijevo u 
ulicu Riva Boduli - desno na Riječki lukobran - okret prije zgrade Riječke dezinsekcije - Riječki 
lukobran - lijevo na parking Riva Boduli - lijevo u ulicu Riva (ispred Gata Karoline Riječke); 

• korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "dm Baby bonus cup" i "Hendi cup", na dan 23. 
travnja 2017. godine, koja će se odvijati na relaciji Korzo (Robna kuća RI) – Stari Kraš - desno 
Scarpina – Adamićeva ulica - lijevo u ulicu Ignacija Henckea – desno u ulicu Riva – lijevo na 
Gat Karoline Riječke (pješački prijelaz); 

• korištenje javne površine u Rijeci, dana 22. i 23. travnja 2017. godine, između Robne kuće RI i 
pošte, za potrebe pozornice, te ispred Robne kuće Korzo za potrebe gledališta; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, na Trgu 111. brigade HV 
za potrebe postavljanja edukativnog prometnog poligona za djecu predškolce, smještaj šatora 
za voće, DJ-a, presvlačenje sudionika utrke, smještaj sponzorskih automobila te šatora za 
sponzore i partnere projekta; 

• korištenje javne površine u Rijeci, Trg 128. brigade HV, za smještaj šatora (6x4 m) za prodaju 
majica u terminu od 4. travnja do 22. travnja 2017. godine, 23. travnja 2017. godine šatore se 
premješta na južni dio Trga RH; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na južnoj strani Trga 128. brigade HV za smještaj 
ekološkog WC-a na dan utrke 23. travnja 2017. godine; 



• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, na Korzu ispred Robne 
kuće RI, za montažu reklamnog luka "Start – Cilj", stolova za mjerenje vremena, mjesta za 
smještaj kombija, te stola za okrjepu trkača;  

• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, na Korzu ispred Radio 
Rijeka, za montažu reklamnog luka "Cilj"; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, u ulici Riva (pješački 
prijelaz kod Gata Karoline Riječke) za montažu reklamnog luka "Cilj" i postavljanje stolova za 
mjerenje vremena; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, na Korzu za montažu 
sponzorskih lukova; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na Korzu ispred šatora za prodaju majica, za smještaj 
sponzorskog automobila u terminu od 4. travnja do 22. travnja 2017. godine, 23. travnja 2017. 
godine automobil se premješta na južni dio Trga HV;  

• korištenje javne površine u Rijeci, na autobusnoj stanici u Adamićevoj ulici (ispred kafića „As“) 
za smještaj kola hitne pomoći na dan utrke 23. travnja 2017. godine; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, na D404 između 2 tunela 
(700 m prije čvora Vežica) za smještaj glazbenog benda; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, u Zvonimirovoj ulici (iza Ina 
benzinske pumpe iz smjera Grada) za smještaj glazbenog benda; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, u Liburnijskoj ulici iznad 
stadiona Kantrida za smještaj glazbenog benda; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, u Istarskoj ulici kod kućnog 
broja 51 za smještaj glazbenog benda; 

• uklanjanje stolova i stolica na terasama ugostiteljskih objekata koji se nalaze na trasi utrka i to 
samo u dijelu između kandelabara, u vremenu od 08,00 sati do 17,00 sati, na dan utrke  23. 
travnja 2017. godine; 

• uklanjanje stolova i stolica na terasi ugostiteljskog objekta na jugoistočnom dijelu Trga RH, u 
vremenu od 7:00 sati do 15:00 sati, na dan utrke 23. travnja 2017. godine za potrebe 
postavljanja šatora za prodaju majica (2 kom. 6x3 m) te za smještaj sponzorskih automobila; 

• uklanjanje stolova i stolica u potpunosti na terasi ugostiteljskog objekta koji se nalazi na Trgu 
111. brigade HV, u vremenu od 07:00 do 18:00 sati na dan utrke 23. travnja 2017. godine za 
potrebe postavljanja edukativnog prometnog poligona za djecu predškolce, smještaj šatora za 
voće, DJ-a, presvlačenje sudionika utrke, smještaj sponzorskih automobila te šatora za 
sponzore i partnere projekta; 

• korištenje štandova (20 kom.) za smještaj gradskih udruga na Gatu Karoline Riječke na dan 
22. travnja 2017. godine u vremenu od 8:00 do 16:00 sati. U 16:00 sati istoga dana, po 
završetku manifestacije, štandove je potrebno otpremiti.  

• korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za organizaciju utrke "539 
skok" na platou ispred hotela Continental na dan 8. travnja 2017. godine u vremenu od 7:00 do 
15:00 h; 



• korištenje trofaznog priključka električne energije jačine 32A (industrijski priključak 32A 5P) za 
pozornicu ispred Robne kuće RI u nedjelju 23. travnja 2017. godine u 6:00 sati;  

• korištenje trofaznog priključka električne energije jačine 3x32A (industrijski priključak 32A 5P) 
za pozornicu na Gatu Karoline Riječke u petak 21. travnja 2017. godine popodne u 15:00 sati; 

• korištenje i razvod električne energije (12 kom. jačine 16A, šuko) na Gatu Karoline Riječke, 
kod zgrade Karoline Riječke, za potrebe prodajno promotivnog sajma sportske opreme 
(EXPO) u petak 21. travnja 2017. godine navečer u 20:00 sati;  

• korištenje priključka električne energije (6 kom. jačine 16A, šuko) na Trgu 111. brigade HV i to 
za potrebe sponzorskih i šatora maratonaca na dan utrke 23. travnja 2017. godine u 06:00 
sati; 

• korištenje priključka električne energije (1 kom. jačine 16A) za napuhavanje luka na Korzu 
ispred Robne kuće RI, na dan utrke 23. travnja 2017. godine u 06:00 sati; 

• korištenje priključka električne energije (1 kom. jačine 16A) za napuhavanje luka na Korzu 
ispred Radio Rijeka, na dan utrke 23. travnja 2017. godine u 06:00 sati; 

• korištenje priključka električne energije (4 kom. jačine 16A, šuko) za napuhavanje sponzorskih 
lukova na Korzu od Robne kuće Ri do Stari Kraš, na dan utrke 23. travnja 2017. godine u 
06:00 sati; 

• korištenje priključka električne energije (1 kom. jačine 16A, šuko) za napuhavanje sponzorskog 
luka u ulici Riva (pješački prijelaz kod Gata Karoline Riječke), na dan utrke 23. travnja 2017. 
godine u 06:00 sati; 

• korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za razglas pokraj šatora za 
prodaju majica na Korzu, Trg 128. brigade HV, u terminu od 4.  do 22. travnja 2017. godine; 

• korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe šatora za prodaju 
majica na Trgu Republike Hrvatske, na dan utrke 23. travnja 2017. godine u 06:00 sati; 

• korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa 
glazbenog benda na D404 između 2 tunela (700 m prije čvora Vežica); 

• korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa 
glazbenog benda u Zvonimirovoj ulici (iza benzinske pumpe Ina iz smjera Grada); 

• korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa 
glazbenog benda u Liburnijskoj ulici iznad stadiona Kantrida; 

• korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa 
glazbenog benda u Istarskoj ulici kod kućnog broja 51;  

• korištenje auto košare na Korzu na dan utrke 23. travnja 2017. godine od 9:30 sati za potrebe 
snimanja video materijala; 

• korištenje ograda u količini neophodnoj za osiguranje terena (cca. 120 kom.) na Gatu Karoline 
Riječke i Trgu 111. brigade HV za prezentaciju sportskih i rekreativnih udruga na dan 22. 
travnja 2017. godine; 

• korištenje ograda u količini neophodnoj za osiguranje trase utrke (350 - 400 kom.) na dan 23. 
travnja 2017. godine u 05:00 sati; 



• uklanjanje klupica (2 kom.) na Jelačićevom trgu, dan ranije u subotu, 22. travnja 2017. godine;  

• uklanjanje kandelabra (1 kom.) na Korzu ispred Poštanskog prolaza dana 21. travnja 2017. 
godine do 15:00 sati; 

• dozvola za ulaz na parking ispred Hotela Bonavia u razdoblju od 4. travnja do 22. travnja 2017. 
godine, za potrebe dostave majica i potrebnih rekvizita; 

• dozvola za ulazak i kretanje vozilom po Korzu, cca. 5 vozila, u razdoblju od 4. travnja do 23. 
travnja 2017. godine; 

• dozvola za ulaz na parking ispred Hotela Bonavia u razdoblju od 18. travnja do 22. travnja 
2017. godine, za potrebe dostave rekvizita za prezentaciju sportskih i rekreativnih klubova i 
udruga; 

 
2. Odjel gradske uprave za kulturu odobrit će odnosno osigurati, bez plaćanja naknade, za 

potrebe provedbe manifestacije "Homo si teć", dana 22. i 23. travnja 2017. godine slijedeće: 

• Na Gatu Karoline Riječke korištenje pozornice (dimenzija 8,0 x 8,0 m, s pristupnim 
stepenicama), uključujući montažu u petak navečer, 21. travnja 2017. godine, te demontažu iste 
dana 23. travnja 2017. godine, po završetku manifestacije. 
• Na površini između Robne kuće RI i pošte, odnosno u Poštanskom prolazu korištenje 
pozornice (dimenzija 8,0 x 6,0 m, s pristupnim stepenicama), uključujući montažu u subotu 
navečer 22. travnja 2017. godine, te demontažu iste dana 23. travnja 2017. godine, po završetku 
manifestacije. 
• Na prostoru ispred Robne kuće Korzo korištenje tribina (cca 200 sjedećih mjesta), 
uključujući montažu u subotu ujutro 22. travnja 2017. godine, te demontažu iste dana 23. travnja 
2017. godine, po završetku manifestacije. 
 
3. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu kao nositelj organizacije cjelokupne 

manifestacije, organizirati će kompletnu tehničku podršku i logistiku za realizaciju utrke, te 
koordinirati sve aktivnosti vezane za cjelokupnu manifestaciju "Homo si teć". 

 
4. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb će odobriti, odnosno osigurati kola 

hitne pomoći (2 kom), te dežurnu liječničku ekipu.  

 
5. TD "Rijeka promet" također će pripomoći u održavanju manifestacije "Homo si teć", na 

način kako slijedi: 

• da osigura i koordinira postavljanje potrebne prometne signalizacije i prometne opreme na 
trasama utrka, na dan utrke 23. travnja 2017. godine u skladu s uputama organizatora; 
• da osigura uklanjanje stupića i betonskih gljiva koji predstavljaju prepreku za realizaciju utrke i 
za prilaz vozila za potrebe dostave majica i potrebitih rekvizita te sponzorskih vozila u skladu s 
uputama organizatora 
• da osigura postavljanje rampe za invalide kod Starog Kraša, 23. travnja 2017. godine u skladu 
s uputama organizatora. 
 
6. TD "Rijeka plus" pripomoći će realizaciji cjelokupne manifestacije "Homo si teć", na način 

kako slijedi: 

• da osigura korištenje pauk-službe na dan utrke 23. travnja 2017. godine; 
• da osigura uklanjanje vozila s parkirnih mjesta na parkiralištu ispred Gata Karoline Riječke 
ujutro na dan 21. travnja 2017. u skladu s uputama organizatora. 
 
7. KD "Čistoća" pripomoći će u održavanju cjelokupne manifestacije "Homo si teć", na način da 

osigura čišćenje grada prije početka utrke 23. travnja 2017. godine do 08,00 sati te po 
završetku utrke. 



 
8. KD "Autotrolej" pripomoći će u održavanju cjelokupne manifestacije "Homo si teć", na način 

kako slijedi: 

• da omogući svim putnicima obučenim u službenu majicu manifestacije "Homo si teć" 
besplatan prijevoz autobusima Autotroleja tijekom cijelog dana utrke u nedjelju, 23. travnja 2017. 
godine; 
• da osigura autobus za sudionike štafetne utrke u nedjelju, 23. travnja 2017. godine u skladu s 
uputama organizatora. 
 
 
Slijedom iznesenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese slijedeći 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 

1. Prihvaća se Informacija o provedbi manifestacije "Homo si teć 
2017.", Rijeka 8., 15., 22. i 23.  travnja 2017. godine, u predloženom 
tekstu. 

 
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da za potrebe provedbe 

manifestacije "Homo si teć" odobri, odnosno osigura, bez plaćanja naknade, slijedeće: 

• korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "539 skok", na dan 8. travnja 2017. godine u 
vremenu od 10:00 do 15:00 sati i to plato ispred hotela Continental, plato na početku Stuba 
Petra Kružića i plato kod kapele Sv. Nikole (križanje Stuba Petra Kružića i Šetališta Joakima 
Rakovca) te trasa same utrke, Stube Petra Kružića; 

• korištenje javne površine u Rijeci, Korzo (ispred šatora za prodaju majica), u periodu od 18. 
travnja do 21. travnja 2017. godine u vremenu od 11:00 do 14:00 sati, za potrebe prezentacije 
sportskih klubova i udruga;  

• korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "Homo si teć", na dan 23. travnja 2017. godine, koja 
će se odvijati po užem centru grada i to trasom:  Korzo (Robna kuća RI) – Stari Kraš – 
Scarpina – desno u Ribarsku ulicu – desno u ulicu Ivana Zajca – Ulica Riva – Žabica – 
Trpimirova ulica – Jadranski trg – Korzo (Radio Rijeka), očekuje se velik broj sudionika utrke 
tako da treba osigurati Korzo gotovo u cijeloj svojoj dužini; 

• korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "2. riječki maraton", na dan 23. travnja 2017. 
godine, koja će se odvijati na relaciji Rijeka – Opatija – Rijeka i to trasom: Korzo (Robna 
kuća RI) – Stari Kraš – Scarpina –- desno u Ribarsku ulicu - lijevo na most u ulici Delta - 
Brajdica - D404 - okret kod čvora Vežica - nazad na D404 - Brajdica - most u ulici Delta - ulica 
Ivana Zajca - lijevo u ulicu Riva Boduli - desno na Riječki lukobran - okret prije zgrade Riječke 
dezinsekcije - Riječki lukobran - lijevo na parking Riva Boduli - lijevo u ulicu Riva – Žabica 
(podvožnjak) - Krešimirova – Kralja Zvonimira – Liburnijska ulica – Istarska ulica – Opatijska 
ulica - ulica Ivana Matetića Ronjgova – Črnikovica – ulica Andrije Štangera - ulica Maršala Tita 
- okret na Slatini, te povratak: ulica Maršala Tita - ulica Rikarda Katalinića Jeretova - ulica 
Ivana Matetića Ronjgova - Opatijska ulica – Istarska ulica – Liburnijska ulica – Kralja Zvonimira 
– desno u ulicu Milutina Barača – okret i povratak ulicom Milutina Barača – desno u 
Krešimirovu ulicu – Žabica (lijevo pored podvožnjaka) – Adamićeva ulica – desno u ulicu 
Ignacia Henckea – parking Riva Boduli – desno na Riječki lukobran – okret prije zgrade 
Riječke dezinsekcije – Riječki lukobran – lijevo u ulicu Riva Boduli – ravno u ulicu Ignacia 
Henckea – desno u Adamićevu ulicu – lijevo na Jelačićev trg – ulica Ante Starčevića (desno na 
Korzo) – Korzo (Robna kuća RI); 



• korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "16. riječki polumaraton", na dan 23. travnja 2017. 
godine, koja će se odvijati na relaciji Korzo – Liburnijska ulica – Korzo i to trasom: Korzo 
(Robna kuća RI) – Stari Kraš – Scarpina - desno u Ribarsku ulicu - lijevo na most u ulici Delta - 
Brajdica - D404 - okret kod čvora Vežica - nazad na D404 - Brajdica - most u ulici Delta - ulica 
Ivana Zajca - lijevo u ulicu Riva Boduli - desno na Riječki lukobran - okret prije zgrade Riječke 
dezinsekcije - Riječki lukobran - lijevo na parking Riva Boduli - lijevo u ulicu Riva – Žabica 
(lijevo pored podvožnjaka) - Krešimirova – ulica Kralja Zvonimira – Liburnijska ulica - okret 
iznad stadiona Kantrida te povratak - Kralja Zvonimira - Krešimirova - Žabica (lijevo pored 
podvožnjaka) - Adamićeva ulica - Scarpina –  lijevo na Jelačićev trg – Ante Starčevića (desno 
na Korzo) – Korzo (Robna kuća RI); 

• korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "Desetka", na dan 23. travnja 2017. godine, koja će 
se odvijati na relaciji Korzo – D404 – Ulica Riva i to trasom: Korzo (Robna kuća RI) – Stari 
Kraš – Scarpina - desno u Ribarsku ulicu - lijevo na most u ulici Delta - Brajdica - D404 - okret 
kod čvora Vežica - nazad na D404 - Brajdica - most u ulici Delta - ulica Ivana Zajca - lijevo u 
ulicu Riva Boduli - desno na Riječki lukobran - okret prije zgrade Riječke dezinsekcije - Riječki 
lukobran - lijevo na parking Riva Boduli - lijevo u ulicu Riva (ispred Gata Karoline Riječke); 

• korištenje javnih površina u Rijeci za utrku "dm Baby bonus cup" i "Hendi cup", na dan 23. 
travnja 2017. godine, koja će se odvijati na relaciji Korzo (Robna kuća RI) – Stari Kraš - desno 
Scarpina – Adamićeva ulica - lijevo u ulicu Ignacija Henckea – desno u ulicu Riva – lijevo na 
Gat Karoline Riječke (pješački prijelaz); 

• korištenje javne površine u Rijeci, dana 22. i 23. travnja 2017. godine, između Robne kuće RI i 
pošte, za potrebe pozornice, te ispred Robne kuće Korzo za potrebe gledališta; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, na Trgu 111. brigade HV 
za potrebe postavljanja edukativnog prometnog poligona za djecu predškolce, smještaj šatora 
za voće, DJ-a, presvlačenje sudionika utrke, smještaj sponzorskih automobila te šatora za 
sponzore i partnere projekta; 

• korištenje javne površine u Rijeci, Trg 128. brigade HV, za smještaj šatora (6x4 m) za prodaju 
majica u terminu od 4. travnja do 22. travnja 2017. godine, 23. travnja 2017. godine šatore se 
premješta na južni dio Trga RH; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na južnoj strani Trga 128. brigade HV za smještaj 
ekološkog WC-a na dan utrke 23. travnja 2017. godine; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, na Korzu ispred Robne 
kuće RI, za montažu reklamnog luka "Start – Cilj", stolova za mjerenje vremena, mjesta za 
smještaj kombija, te stola za okrjepu trkača;  

• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, na Korzu ispred Radio 
Rijeka, za montažu reklamnog luka "Cilj"; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, u ulici Riva (pješački 
prijelaz kod Gata Karoline Riječke) za montažu reklamnog luka "Cilj" i postavljanje stolova za 
mjerenje vremena; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, na Korzu za montažu 
sponzorskih lukova; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na Korzu ispred šatora za prodaju majica, za smještaj 
sponzorskog automobila u terminu od 4. travnja do 22. travnja 2017. godine, 23. travnja 2017. 
godine automobil se premješta na južni dio Trga HV;  



• korištenje javne površine u Rijeci, na autobusnoj stanici u Adamićevoj ulici (ispred kafića „As“) 
za smještaj kola hitne pomoći na dan utrke 23. travnja 2017. godine; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, na D404 između 2 tunela 
(700 m prije čvora Vežica) za smještaj glazbenog benda; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, u Zvonimirovoj ulici (iza Ina 
benzinske pumpe iz smjera Grada) za smještaj glazbenog benda; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, u Liburnijskoj ulici iznad 
stadiona Kantrida za smještaj glazbenog benda; 

• korištenje javne površine u Rijeci, na dan 23. travnja 2017. godine, u Istarskoj ulici kod kućnog 
broja 51 za smještaj glazbenog benda; 

• uklanjanje stolova i stolica na terasama ugostiteljskih objekata koji se nalaze na trasi utrka i to 
samo u dijelu između kandelabara, u vremenu od 08,00 sati do 17,00 sati, na dan utrke  23. 
travnja 2017. godine; 

• uklanjanje stolova i stolica na terasi ugostiteljskog objekta na jugoistočnom dijelu Trga RH, u 
vremenu od 7:00 sati do 15:00 sati, na dan utrke 23. travnja 2017. godine za potrebe 
postavljanja šatora za prodaju majica (2 kom. 6x3 m) te za smještaj sponzorskih automobila; 

• uklanjanje stolova i stolica u potpunosti na terasi ugostiteljskog objekta koji se nalazi na Trgu 
111. brigade HV, u vremenu od 07:00 do 18:00 sati na dan utrke 23. travnja 2017. godine za 
potrebe postavljanja edukativnog prometnog poligona za djecu predškolce, smještaj šatora za 
voće, DJ-a, presvlačenje sudionika utrke, smještaj sponzorskih automobila te šatora za 
sponzore i partnere projekta; 

• korištenje štandova (20 kom.) za smještaj gradskih udruga na Gatu Karoline Riječke na dan 
22. travnja 2017. godine u vremenu od 8:00 do 16:00 sati. U 16:00 sati istoga dana, po 
završetku manifestacije, štandove je potrebno otpremiti.  

• korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za organizaciju utrke "539 
skok" na platou ispred hotela Continental na dan 8. travnja 2017. godine u vremenu od 7:00 do 
15:00 h; 

• korištenje trofaznog priključka električne energije jačine 32A (industrijski priključak 32A 5P) za 
pozornicu ispred Robne kuće RI u nedjelju 23. travnja 2017. godine u 6:00 sati;  

• korištenje trofaznog priključka električne energije jačine 3x32A (industrijski priključak 32A 5P) 
za pozornicu na Gatu Karoline Riječke u petak 21. travnja 2017. godine popodne u 15:00 sati; 

• korištenje i razvod električne energije (12 kom. jačine 16A, šuko) na Gatu Karoline Riječke, 
kod zgrade Karoline Riječke, za potrebe prodajno promotivnog sajma sportske opreme 
(EXPO) u petak 21. travnja 2017. godine navečer u 20:00 sati;  

• korištenje priključka električne energije (6 kom. jačine 16A, šuko) na Trgu 111. brigade HV i to 
za potrebe sponzorskih i šatora maratonaca na dan utrke 23. travnja 2017. godine u 06:00 
sati; 

• korištenje priključka električne energije (1 kom. jačine 16A) za napuhavanje luka na Korzu 
ispred Robne kuće RI, na dan utrke 23. travnja 2017. godine u 06:00 sati; 

• korištenje priključka električne energije (1 kom. jačine 16A) za napuhavanje luka na Korzu 
ispred Radio Rijeka, na dan utrke 23. travnja 2017. godine u 06:00 sati; 



• korištenje priključka električne energije (4 kom. jačine 16A, šuko) za napuhavanje sponzorskih 
lukova na Korzu od Robne kuće Ri do Stari Kraš, na dan utrke 23. travnja 2017. godine u 
06:00 sati; 

• korištenje priključka električne energije (1 kom. jačine 16A, šuko) za napuhavanje sponzorskog 
luka u ulici Riva (pješački prijelaz kod Gata Karoline Riječke), na dan utrke 23. travnja 2017. 
godine u 06:00 sati; 

• korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za razglas pokraj šatora za 
prodaju majica na Korzu, Trg 128. brigade HV, u terminu od 4.  do 22. travnja 2017. godine; 

• korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe šatora za prodaju 
majica na Trgu Republike Hrvatske, na dan utrke 23. travnja 2017. godine u 06:00 sati; 

• korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa 
glazbenog benda na D404 između 2 tunela (700 m prije čvora Vežica); 

• korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa 
glazbenog benda u Zvonimirovoj ulici (iza benzinske pumpe Ina iz smjera Grada); 

• korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa 
glazbenog benda u Liburnijskoj ulici iznad stadiona Kantrida; 

• korištenje priključka električne energije (2 kom. jačine 16A, šuko) za potrebe razglasa 
glazbenog benda u Istarskoj ulici kod kućnog broja 51;  

• korištenje auto košare na Korzu na dan utrke 23. travnja 2017. godine od 9:30 sati za potrebe 
snimanja video materijala; 

• korištenje ograda u količini neophodnoj za osiguranje terena (cca. 120 kom.) na Gatu Karoline 
Riječke i Trgu 111. brigade HV za prezentaciju sportskih i rekreativnih udruga na dan 22. 
travnja 2017. godine; 

• korištenje ograda u količini neophodnoj za osiguranje trase utrke (350 - 400 kom.) na dan 23. 
travnja 2017. godine u 05:00 sati; 

• uklanjanje klupica (2 kom.) na Jelačićevom trgu, dan ranije u subotu, 22. travnja 2017. godine;  

• uklanjanje kandelabra (1 kom.) na Korzu ispred Poštanskog prolaza dana 21. travnja 2017. 
godine do 15:00 sati; 

• dozvola za ulaz na parking ispred Hotela Bonavia u razdoblju od 4. travnja do 22. travnja 2017. 
godine, za potrebe dostave majica i potrebnih rekvizita; 

• dozvola za ulazak i kretanje vozilom po Korzu, cca. 5 vozila, u razdoblju od 4. travnja do 23. 
travnja 2017. godine; 

• dozvola za ulaz na parking ispred Hotela Bonavia u razdoblju od 18. travnja do 22. travnja 
2017. godine, za potrebe dostave rekvizita za prezentaciju sportskih i rekreativnih klubova i 
udruga; 

 
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu  da za potrebe provedbe manifestacije 

"Homo si teć" osigura,  bez  plaćanja  naknade,  dana 22. i 23. travnja 2017. godine, 
slijedeće: 

• Na Gatu Karoline Riječke korištenje pozornice (dimenzija 8,0 x 8,0 m, s pristupnim 



stepenicama), uključujući montažu u petak navečer, 21. travnja 2017. godine, te demontažu iste 
dana 23. travnja 2017. godine, po završetku manifestacije. 
• Na površini između Robne kuće RI i pošte, odnosno u Poštanskom prolazu korištenje 
pozornice (dimenzija 8,0 x 6,0 m, s pristupnim stepenicama), uključujući montažu u subotu 
navečer 22. travnja 2017. godine, te demontažu iste dana 23. travnja 2017. godine, po završetku 
manifestacije. 
• Na prostoru ispred Robne kuće Korzo korištenje tribina (cca 200 sjedećih mjesta), 
uključujući montažu u subotu ujutro 22. travnja 2017. godine, te demontažu iste dana 23. travnja 
2017. godine, po završetku manifestacije. 
 
 
4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu da kao nositelj organizacije 

cjelokupne manifestacije, organizira kompletnu tehničku podršku i logistiku za realizaciju 
utrke, te koordinira sve aktivnosti vezane za cjelokupnu akciju "Homo si teć". 

 
5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb da s naslova 

sudjelovanja Grada Rijeke u organizaciji manifestacije "Homo si teć" osigura kola hitne 
pomoći (2 kom.), te dežurnu liječničku ekipu.  

 
6. Preporuča se da TD "Rijeka promet" pripomogne realizaciji cjelokupne manifestacije 

"Homo si teć", na način kako slijedi: 

• da osigura i koordinira postavljanje potrebne prometne signalizacije i prometne opreme na 
trasama utrka, na dan utrke 23. travnja 2017. godine u skladu s uputama organizatora; 
• da osigura uklanjanje stupića i betonskih gljiva koji predstavljaju prepreku za realizaciju utrke i 
za prilaz vozila za potrebe dostave majica i potrebitih rekvizita te sponzorskih vozila u skladu s 
uputama organizatora 
• da osigura postavljanje rampe za invalide kod Starog Kraša, 23. travnja 2017. godine u skladu 
s uputama organizatora. 
 
7. Preporuča se da TD "Rijeka plus" pripomogne realizaciji cjelokupne manifestacije "Homo 

si teć", na način kako slijedi: 

• da osigura korištenje pauk-službe na dan utrke 23. travnja 2017. godine; 
• da osigura uklanjanje vozila s parkirnih mjesta na parkiralištu ispred Gata Karoline Riječke 
ujutro na dan 21. travnja 2017. u skladu s uputama organizatora. 
 
8. Preporuča se da KD "Čistoća" pripomogne realizaciji cjelokupne manifestacije "Homo si 

teć", na način da osigura čišćenje grada prije početka utrke 23. travnja 2017. godine do 08,00 
sati te po završetku utrke. 

 
9. Preporuča se da KD "Autotrolej" pripomogne realizaciji cjelokupne manifestacije "Homo si 

teć", na način kako slijedi: 

• da omogući svim putnicima obučenim u službenu majicu manifestacije "Homo si teć" 
besplatan prijevoz autobusima Autotroleja tijekom cijelog dana utrke u nedjelju, 23. travnja 2017. 
godine; 
• da osigura autobus za sudionike štafetne utrke u nedjelju, 23. travnja 2017. godine u skladu s 
uputama organizatora. 
 
 
 



Prilog 1.  "21. Homo si teć" 

 
Korzo (Robna kuća RI) – Stari Kraš – Scarpina – Jelačićev trg  – desno u Ribarsku ulicu – desno u ulicu Ivana Zajca – Ulica Riva – Žabica – 
Trpimirova ulica – Jadranski trg – Korzo (Radio Rijeka).



 

Prilog 2.  "2. riječki maraton" 

 
Korzo (Robna kuća RI) – Stari Kraš – Scarpina – Fiumara - desno u Ribarsku ulicu - lijevo na most u ulici Delta - Brajdica - D4040 - okret kod 
čvora Vežica - nazad na D4040 - Brajdica - most u ulici Delta - ulica Ivana Zajca - lijevo u ulicu Riva Boduli - desno na Riječki lukobran - okret 
prije zgrade Riječke dezinsekcije - Riječki lukobran - lijevo na parking Riva Boduli  - lijevo u ulicu Riva – Žabica (lijevo pored podvožnjaka) - 
Krešimirova – ulica Kralja Zvonimira – Liburnijska ulica – Istarska ulica – Opatijska ulica - ulica Ivana Matetića Ronjgova - Črnikovica - ulica 
Andrije Štangera - ulica Maršala Tita - okret na Slatini, te povratak: ulica Maršala Tita - ulica Rikarda Katalinića Jeretova - ulica Ivana Matetića 
Ronjgova -Opatijska ulica – Istarska ulica – Liburnijska ulica – Kralja Zvonimira – desno u ulicu Milutina Barača – okret i povratak ulicom 



Milutina Barača – desno u Krešimirovu ulicu – Žabica (lijevo pored podvožnjaka) – Adamićeva ulica – Scarpina – Jelačičev trg (lijevo oko 
fontane) – Ante Starčevića (desno na Korzo) – Korzo (Robna kuća RI). 
Prilog 3.  "16. riječki polumaraton" 

 
 
Korzo (Robna kuća RI) – Stari Kraš – Scarpina – Fiumara - desno u Ribarsku ulicu - lijevo na most u ulici Delta - Brajdica - D4040 - okret kod 
čvora Vežica - nazad na D4040 - Brajdica - most u ulici Delta - ulica Ivana Zajca - lijevo u ulicu Riva Boduli - desno na Riječki lukobran - okret 
prije zgrade Riječke dezinsekcije - Riječki lukobran - lijevo na parking Riva Boduli - lijevo u ulicu Riva – Žabica (lijevo pored podvožnjaka) - 



Krešimirova – ulica Kralja Zvonimira – Liburnijska ulica - okret - te povratak - Kralja Zvonimira - Krešimirova - Žabica (lijevo pored podvožnjaka) 
- Adamićeva ulica - Scarpina – Jelačičev trg (lijevo oko fontane) – Ante Starčevića (desno na Korzo) – Korzo (Robna kuća RI).  

Prilog 4.  "dm Baby bonus cup" i "Hendi cup" 

 
Korzo (Robna kuća RI) – Stari Kraš - desno Scarpina – Adamićeva - lijevo u ulica Ignacija Henckea – desno ulica Riva – lijevo na Gat Karoline 
Riječke (pješački prijelaz).



 

Prilog 5.  "539 skok" 

 
Start u podnožju stuba – cilj na platou na šetalištu Joakima Rakovca. 
 
 
 



 
 
Prilog 6.  "Molo longo trk" 

 
Start kod zgrade Pomorskog putničkog terminala - okret svjetionik - okret kod zgrade Pomorskog putničkog terminala - okret svjetionik - cilj kod 
zgrade Pomorskog putničkog terminala. 



 
 
 
Prilog 7.  "539 skok"  
SUBOTA, 8.4.2017. 
 
PLATO ISPRED HOTELA CONTINENTAL     PLATO KOD KAPELE SV. NIKOLE 

 
1. DJ i razglas (šator  4,5x3 m)                                                                                     1.   Mjerenje vremena i okrijepa (šator 6x4 m) 
2. Prijave (šator 3x3 m) 
3. Presvlačenje sudionika utrke (2x šator 3x6 m) 

3 

3 

1
 

2
 

1 



 
 
Prilog 8.  "Molo longo trk"  
SUBOTA, 15.4.2017. 

 
1. Razglas i prijave (šator 4,5x3 m) 
2. Presvlačenje sudionika utrke (2x šator 6x3 m) 
3. Startno-ciljni luk 

1 

2 

1 

3 
2 



 
 
Prilog 9.  KORZO 
UTORAK, 18.4.2017. – PETAK, 21.4.2017. 

 
1. Prodaja majica i razglas (šator 6x4 m) 
2. Ograđeni teren (10x10 m) 

 

1 

2 



 
 
Prilog 10.  GAT KAROLINE RIJEČKE 
SUBOTA, 22.4.2017. 

 
1. Pozornica i stolovi s klupama za konzumaciju hrane i pića (šator 25x15 m) 
2. EXPO ZONA - prodajno promotivni sajam sportske opreme (šatori, 4x 5x5 m) 
3. Rijeka Run office (šatori, 4x 5x5 m, 7x5 m, 9x4 m) 

1 

3 2 

3 

4 

4 

5 2 

2 



4. Štandovi za gradske sportske i rekreativne udruge (maximalno 20 štandova) 
5. Iron project pokazni poligon (6x5 m) 

Prilog 11.  KORZO 
NEDJELJA, 23.4.2017. 

 
1. Gledalište (cca. 200 mjesta) 
2. Pozornica (8x6 m) 
3. Startno-ciljni luk  
4. Sponzorski ciljni lukovi 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

5 



5. Prodaja majica (2x šator 6x3 m) 
Prilog 12.  TRG 111. BRIGADE HV 
NEDJELJA, 23.4.2017. 

  
1. Masaža  
2. Presvlačenje sudionika utrke (2x šator 6x4 m) 
3. Voće i okrijepa (šator 3x3 m) 
4. Dj i razglas (šator 4,5x3 m) 
5. Prometni poligon  

1 

2 

2 

3 

4 

5 

6 



6. VIP 
Prilog 13.  GAT KAROLINE RIJEČKE 
NEDJELJA, 23.4.2017. 

 
1. Pozornica i stolovi s klupama za konzumaciju hrane i pića (šator 

25x15 m) 
2. EXPO ZONA - prodajno promotivni sajam sportske opreme (šatori, 

4x 5x5 m, 7x5 m, 9x4 m) 
3. Rijeka Run office (šatori, 4x 5x5 m) 
4. Podravka hrana  

5. Iron project pokazni poligon (6x5 m) 
6. Roštilj 
7. Šank 
8. dm ciljni luk 
9. dm (šatori, 2x 3x3 m) 

 

3 
2 

3 

5 

4 

6 

7 

8 

9 

1 
2 

2 
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