1. ДРУМСКИ КУП СРБИЈЕ 2016.
ПРОПОЗИЦИЈЕ
ОРГАНИЗАТОР:

БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ И
БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА

КАТЕГОРИЈЕ :

ПОЛЕТАРЦИ (М/Ж), МЛАЂИ КАДЕТИ (М/Ж), КАДЕТИ(М/Ж), ЈУНИОРИ
М/Ж) И СЕНИОРИ (М/Ж) – Лиценцирани за 2016. годину

ДАТУМ ТРКЕ:

СУБОТА 26.03.2016

ПРИЈАВЕ:

до четвртка, 24.03.2016. до 16.00 часова послати на office@bss.rs

СТАРТ-ЦИЉ

Београд – Ушће – Парк пријатељства

СТАЗА:

САТНИЦА
СТАРТОВА,
ДУЖИНА СТАЗЕ:

Кружна на Ушћу : СТАРТ / ЦИЉ - код Парка пријатељства  десно у
Бул. Николе Тесле, до раскрснице са ул. Трешњин цвет  лево у
леву траку Бул. Николе Тесле  лево у десну траку Бул. Николе
Тесле (пре Бранковог моста)  десно до ЦИЉА код Парка
пријатељства.
Све категорије само у циљном кругу улазе на стазу код Парка
пријатељства, а све остале кругове возе Бул. Николе Тесле према
скици стазе.
10:00 - Затварање саобраћаја на стази Ушће према саобраћајном
елаборату;
10:20 – Старт школске трке
11:00 – Полетарци, полетарке и млађе кадеткиње = 12,5 км
11:30 – Млађи кадети и кадеткиње = 24,5 км
12:30 – Кадети, јуниорке и сениорке = 52,5 км
14:15 – Проглашење победника завршених категорија
14:30 – Јуниори и Сениори = 108,5 км
17:30 – Пуштање саобраћаја у Бул. Николе Тесле
17:30 – Проглашење победника;

ОЦЕЊИВАЊЕ :

Победник је такмичар у свакој категорији који стазу пређе за најкраће
време. На трци ће бити примењена временска рампа (8%).

ТРОШКОВИ :

Бициклистички савез Србије сноси трошкове организације и награда

НАГРАДЕ :

Награђују се медаљама по прва 3 такмичара у свакој категорији за КУП
Србије

ТЕХНИЧКИ
ПРОПИСИ:

Трка се вози десном страном пута на стази затвореној за друге
учеснике у саобраћају, а по одредбама Правилника УЦИ и БСС и овим
Пропозицијама.
Сви учесници трке морају поседовати технички исправан бицикл, носити
заштитну кацигу и без поговора поштовати упутства Организатора,
Судија и Саобраћајне полиције на трци.
Пратња возилима није дозвољена. Дуж стазе у договору са
клубовима биће постављена 3 пункта за техничку помоћ. Паркинг за
екипна возила биће у зони старта/циља
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 допуну ових Пропозиција уз
обавезу да исте саопшти представнима клубова и наставницима
најкасније један сат пре старта трке.

КОНТАКТ

Бициклистички савез Србије 011 3234 616

СКИЦА СТАЗЕ

