
 
 
 

   МЕМОРИЈАЛ ВЕТЕРАНА 
ЦИКЛО КРОС 

                     П Р О П О З И Ц И Ј Е 
 

ОРГАНИЗАТОР: 
БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ,  СД РАДНИЧКИ КРАГУЈЕВАЦ 
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ РАДНИЧКИ КРАГУЈЕВАЦ 

 
КАТЕГОРИЈЕ : 

Хоби  Полетарци млађи од 11 , млађи од 13 година, млађи кадети, кадети, 
јуниори, сениори, сви оба пола, мастерси (мушкарци) 
лиценцирани за 2021годину. 
Хоби могу да возе без лиценце уз претходно потписану изјаву . 
Такмичари могу да возе у старијој односно јачој категорији у односу на 
ону која је у лиценци. 

ДАТУМ ТРКЕ:  
 

НЕДЕЉА 28.11.2021   12 часова 
 

ПРИЈАВЕ: 
Пријаве и подела стартних бројева на месту старта “ Музеј 21 октобар“ од 
10:30-11:30 

СТАРТ-ЦИЉ Музеј 21 Октобар, ул. Десанкин венац Крагујевац 

СТАЗА: 
Стаза кружна, дужина круга 1600 м, возна 100%. Подлога је травната. Благу 
предност имају цикло-крос бицикли у односу на мтб код старијих категорија. 
Техничка зона је код старта.  

САТНИЦА 
СТАРТОВА, 
ДУЖИНА СТАЗЕ: 

Технички састанак  
Полетарци И 13 м+ж , млађе кадеткиње,   Хоби 
Полетарци млађи од 11 
Млађи кадети, кадеткиње  
Кадети, мастерси 
Сениори, јуниори   М+Ж        
                                       

  На  месту пријава 
  2 круга  
  1 круг 
  3 круга 
  5 кругова 
  8 круговa 
 

11:45 
12:00 
12:00 
12:30 
13.00 
13:45 
 

ОЦЕЊИВАЊЕ : 

Победник је такмичар у свакој категорији који стазу пређе за најкраће време.  
Након проласка првог такмичара кроз циљ, код једновременог старта више 
категорија, сви такмичари који уђу у циљ завршавају трку без обзира на 
евнтуални заостатак у броју кругова или припадајућу категорију.                                

ТРОШКОВИ : 
Организатор сноси трошкове организације трка, остале трошкове сносе сами 
клубови учесници такмичења 

НАГРАДЕ : 
Награђују се  прва 3 такмичара у свакој категорији медаљама, а победник 
сенииорске трке добија пехар 

КОТИЗАЦИЈА: Не наплаћује се.   



ТЕХНИЧКИ 
ПРОПИСИ: 

Трка се вози по овим Пропозицијама. Сви учесници трке морају носити 
заштитну кацигу, поседовати технички исправан бицикл.  
Дозвољена је употреба свих типова бицикала са предњом и задњом 
кочницом. Обавезно је да управљачи на бициклима имају запушене 
рупе, Судије ће пре старта проверити наведено.  
Замена бицикала између такмичара није дозвољена. 
Замена бицикла, отклањање дефекта и кварова дозвољено је само у 
обележеној зони. Достигнути такмичари су обавезни да омогуће несметани 
пролаз такмичарима који су их достигли за круг. Својим стартом сви 
такмичари усвајају ове пропозиције и возе на властиту одговорност. 
Организатори не сносе никакву одговорност за поступке учесника трке 
међусобно, према трећим лицима и обрнуто, као и за евентуалну штету 
насталу пре, после и током трке. Сви прекршаји у склопу трке су у 
надлежности Судијског колегијума. 

КАЗНЕ И ЖАЛБЕ Према Кодексу  казни БСС.   

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ  
Организатор задржава право измена и допуну ових Пропозиција уз обавезу да 
исте саопшти представницима клубова најкасније један сат пре старта трке. 

Ургентни центар 
 
 
Паркинг  

Клинички центар Крагујевац, улица Змај Јовина удаљен је 1,8 км од места 
Старта.  
Дежурство екипе Хитне помоћи обезбеђено  је у периоду од 12 до 15часова  и 
биће позиционирано у непосредној близина старта, на паркингу код музеја.  
 
Паркинг за клупска возила , паркинг код зграде Музеја 21 Октобар у 
Крагујевцу 
 
 
 

                           


