
 
 
 

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА 
2. КУП БЕОГРАДА У13 И У15 

У ЦИКЛО-КРОСУ 2016. 
 

 

ПОКРОВИТЕЉ:   СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 
ОРГАНИЗАТОР : БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 

 
КАТЕГОРИЈЕ : Полетарци, млађи кадети, кадети и јуниори М/Ж - са лиценцом за 

2016. годину. 
Ученици Основних школа 11 -14 година уз пратњу наставника. 

ДАТУМ ТРКЕ:  
ВРЕМЕ СТАРТА: 

СУБОТА, 12.03.2016.  
Старт прве трке је у 11.00 часова: 

• полетарци (М/Ж) - 2 круга; 
• ученици Основних школа - 2 круга на асфалтној стази;  
• млађи кадети (М/Ж) и кадеткиње - 15 минута; 
• кадети  и јуниорке - 20 минута. 
• јуниори - 30 минута. 

 СТАЗА : Калемегдан - доњи град;  
Дужина круга = 1.000 метара за регистроване категорије (м/ж).. 

МЕСТО  
СТАРТА - ЦИЉА 

Калемегдан - Доњи град - код капије Карла VI - скица у прилогу 
 

БОКС: код места старта / циља  
 

ПРИЈАВЕ: на обрасцу у прилогу - најкасније до петка, 11.03.2016. до 12.00 часова 
 

БИЦИКЛИ: 

За ученике Основних школа Бициклистички савез Београда 
обезбеђује МТБ бицикле са сигурним кочионим системом, без 
икаквих додатних наставака на управљачу и са обичним педалама 
(без патента). Полетарци, млађи кадети и кадети могу користити 
бицикле са сигурним кочионим системом, без икаквих додатних 
наставака на управљачу и са обичним педалама (без патента.) 
За јуниоре је обавезан друмски бицикл са макс. ширином гума 33 мм.  

ТРОШКОВИ : Бициклистички савез Београда сноси трошкове организације 
Првенства Београда и награда. 

ОЦЕЊИВАЊЕ : 
Победник трке је такмичар који целу стазу пређе за најкраће време. Трка 
се завршава за све такмичаре на линији циља  после проласка победника 
кроз циљ. За категорије полетараца и млађих кадета трке се бодују и за 
КУП Београда 2016.                                                       

НАГРАДЕ : Награђују се одвојено медаљама прва 3  такмичара м/ж у свакој 
категорији за отворено Првенство Београда и Првенство Београда. 

ТЕХНИЧКИ 
ПРОПИСИ: 

Трка се вози по одредбама Правилника БСС, КУП Београда И13 и И15 и 
овим Пропозицијама.   
Организатори не сносе никакву одговорност за поступке учесника трке 
међусобно, према трећим лицима и обрнуто. 

КАЗНЕ И ЖАЛБЕ Према Кодексу  казни БСС.   
 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ : 
Организатор задржава право измена и допуна ових Пропозиција уз 
обавезу да исте саопшти представнима клубова и наставницима 
најкасније један сат пре старта прве категорије трке. 

ПОСЕБНА 
НАПОМЕНА: 

Сви освајачи награда су обавезни да присуствују церемонији, 
регистровани такмичари у клупској опреми. 

                                                        


