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ПРОПОЗИЦИЈЕ 
БРДСКО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО - ДИВЧИБАРЕ 2017.  

МЕМОРИЈАЛ ПОРУЧНИКА СИНИШЕ РАДИЋА И ПОРУЧНИКА  

ЖЕЉКА САВИЧИЋА 

ОРГАНИЗАТОР 
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ „БОБА“ ВАЉЕВО, 126. БРИГАДА ВОЈИН И 
БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

ДАТУМ И МЕСТО 
СТАРТА 

20.АВГУСТ 2017. 
На путу Ваљево-Дивчибаре, Село Крчмар. 
Скуп свих учесника у селу Крчмар, на паркингу испред кафане „Србија“. 

 
КАТЕГОРИЈЕ  
ДУЖИНА СТАЗЕ 
МЕСТО И РЕДОСЛЕД 
СТАРТА  

МЕСТО ЦИЉА 

 

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У БРДСКОЈ ВОЖЊИ 

Елите и У-23 10,0 км Крчмар 10.30  

Јуниори 10,0 км Крчмар 10.35 часова 

Кадети  
Сениорке  
Јуниорке  

7,5 км Војни објекат 1 
2 мин по проласку   
претходне категорије 

Мастерси апсолутна 6,5 км Војни објекат 2 
2 мин по проласку   
претходне категорије 

Млађи кадети 
Кадеткиње 

6,5 км Војни објекат 2 
2 мин по проласку   
претходне категорије 

Полетарци  
Млађе кадеткиње 

2,5 км   Војна чесма 
2 мин по проласку   
претходне категорије 

Полетарке 
Млађи полетарци  
Млађе полетарке  

1,5 км Планинарски дом 
2 мин по проласку   
претходне категорије 

Циљ за све категорије је на Дивчибарама, место Краљев Сто. 

ПРИЈАВЕ И ПОДЕЛА 
БРОЈЕВА 

На дан старта, на месту окупљања свих учесника, најкасније до 10.00 часова 

ТРОШКОВИ-НАГРАДЕ 

Организатор сноси трошкове организације трка, медаље за прва три места у свим 
категоријама посебно. За категорију  Елите и U-23 заједно прогласиће се три 
првопласирана, а посебно ће се наградити три најбоља у  U-23. Организатор ће 
приредити окрепљење по завршетку свих трка код места циља, а остали трошкови 
падају на терет самих клубова учесника. 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
Tрке се возе по Техничком правилнику UCI, правилнику БСС и овим 
Пропозицијама. Такмичари морају поседовати лиценцу за 2017.годину издату 
од стране БСС са важећим лекарским прегледом.   

ОПШТИ ПРОПИСИ 

Трка се вози по саобраћајним прописима, искључиво десном страном коловоза у 
режиму саобраћаја према упутству Судија и Саобраћајне полиције. Својим 
стартом сви такмичари усвајају ове Пропозиције и возе на властиту одговорност. 
Организатор не одговара за штетне последице причињене учесницима каравана и 
трећим лицима,  а сви прекршаји у склопу трке су у надлежности Судијског 
колегијума.     

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ Све категорије се бодују за Државно првенство у брдској дисциплини.  

ОПРЕМА И БИЦИКЛ 

Сви такмичари морају бити прописно одевени, носити заштитне кациге, 
користити технички исправан бицикл и на стази се понашати тако да не 
угрожавају ни себе ни друге. На брдском Првенству није обавезна контрола 
преноса.  

КАЗНЕ И ЖАЛБЕ Према кодексу казни БСС. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
Организатор задржава право измена и допуна ових Пропозиција о чему је дужан 
да обавести вође екипа најкасније 1 сат пре старта трке. 
Особа за контакт је Зоран Вукосављевић, 014/236-045, 063/377-598.  

ПОКРОВИТЕЉ  
  
ГРАД  ВАЉЕВО, БК-БОБА, 126 БРИГАДА ВОЈИН, БСС И СПОНЗОРИ  


