*
6. Rijeka Nautic Show 2018.
Radno vrijeme sajma: petak 11 - 19 sati, subota 9 - 19 sati, nedjelja 9 - 18 sati
Cijena ulaznice: 10 kn
PROGRAM
Petak 28. rujna 2018.
Radno vrijeme sajma: od 11 do 19 sati
Program otvaranja sajma:
10.45 sati
Nastup Prvih riječkih mažoretkinja
Nastup Dječjih zborova "Mali Riječani" i "Morčići" pod vodstvom profesorice Egle Trošelj
11.00 sati
Svečanost otvorenja sajma
11.35 sati
Pokazna vježba Županijskog operativnog centa za zaštitu mora u Primorsko-goranskoj
županiji u slučaju iznenadnog onečišćenja mora i razgledavanje specijaliziranih brodova
koji sudjeluju u vježbi
12.15 sati
Demonstracija inovacije ronilice Mantis autora Krune Zubčića
Botel "Marina": petak 28. rujna 2018.
13.00 sati
Županijski operativni centar organizira Okrugli stol o svjetskim trendovima i modelima
zaštite morskog okoliša kod iznenadnog onečišćenja u suradnji sa Jadranskim edukativno
istraživačkim centrom za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora
14.00 sati
Panel diskusija u organizaciji HGK ŽK Rijeka – Rijeka kao novi nautički centar na Jadranu
15.30 sati
Međunarodna suradnja - Radionica "Zelene tehnologije i inovacije u pomorstvu i plavim
tehnologijama" u okviru projekta BEAT (Blue Enhancement Action for technology transfer) kojeg

provodi Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci (voditeljica: doc. dr. sc. Petra Karanikić).
Radni jezik radionice je engleski jezik.

16.30 sati
Međunarodna suradnja - Skup o očuvanju tehničke i industrijske baštine (za sudionike s
pozivnicama)
18.00 sati
Predstavljanje aplikacije PLAVO OKO Prirodoslovnog muzeja Rijeka.
PLAVO OKO je aplikacija namijenjena sustavnom bilježenju podataka o
pojavama morskih organizama i onečišćenja mora s ciljem povećanja znanja o
moru i njegovoj učinkovitoj zaštiti.
Cjelodnevna događanja na sajamskom trgu i u velikom šatoru tijekom održavanja
sajma
 RITEH Waterbike Team, prezentacija novog vodocikla Tramontana
 Projekt "Udruge tehničke kulture zajedno"
Edukacija mladih u korištenju ribarskih alata u kojem sudjeluju KPA "3. maj",
JK "3. maj", ŠRK "Rječina", ŠRD "Luben", KŠR "3. maj", PŠD "Pećine"
Prikaz tehnike ribolova s brodica članica - KŠR "3. maj" i ŠRD "Luben"
SCOR pokazna utrka radio upravljivih jedrilica klase "One meter"
Škola jedrenja za mlade Jedriličarskog kluba "3. maj"
Prijevoz posjetilaca brodicama ŠRD "Luben", KPA "3. maj" na relaciji
Gat Karoline Riječke - Molo longo
Prezentacija modelarske radionice Tehničkog centra mladih / edukacija "Sigurno letimo s dronovima"
KPA "3. maj" – izložba podvodnih fotografija
Humanitarna akcija za Klub "Srce" Rijeka
Izložba inovacija u pomorstvu i nautičkom turizmu

Subota, 29. rujna 2018.
Radno vrijeme sajma: od 9 do 19 sati
Raspored vožnje jedrenjaka "Vila" za posjetitelje sajma: 12 h, 14 h, 16 h, 16.45 h
10.30 sati
Ekološka akcija čišćenja podmorja u akvatoriju riječke luke KPA "3. maj" i tvrtke Motonavis
Suzuki kao potpora projektu
12.00 sati
Demonstracija inovacije ronilice Mantis autora Krune Zubčića
Botel "Marina": subota 29. rujna 2018.
10.00 sati
Predavanje "Raznolikost riba Jadrana" predavača dr.sc. Marcela Kovačića iz
Prirodoslovnog muzeja Rijeka (član PŠD "Pećine")
11.30 sati
Predstavljanje knjige "Povijest podvodnog ribolova na Jadranu" autora Valentine Prokić i
Branka Šuljića
Nedjelja, 30. rujan 2018.
Radno vrijeme sajma: od 9 do 18 sati
Raspored vožnje jedrenjaka "Vila" za posjetitelje sajma: 12 h, 14 h, 16 h, 16.45 h
10.00 sati
Jedriličarska regata "Nautička" JK "3. maj"
11.00 sati
Demonstracija inovacije ronilice Mantis autora Krune Zubčića
12.00 sati
Dodjela nagrada izlagačima / pozornica
18.00 sati
Zatvaranje Rijeka Nautic Show 2018.

