
 
 

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА 2017.  
ПОЈЕДИНАЧНИ ХРОНОМЕТАР  

ЗА ЈУНИОРЕ, СЕНИОРЕ, РЕКРЕАТИВЦЕ И ВЕТЕРАНЕ  
ПРОПОЗИЦИЈЕ 

 
 

ОРГАНИЗАТОРИ БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 
ТРИАТЛОН САВЕЗ БЕОГРАДА 

ПОКРОВИТЕЉ ГРАД БЕОГРАД - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 
ДАТУМ, МЕСТО 
И ВРЕМЕ 
СТАРТА 

Недеља, 24.09.2017. 
Старт – Београд (Ада Циганлија - семафор на излазу са Аде) 
у 9:30 часова 

ПРИЈАВЕ Пријаве слати на е-маил адресу bsbgd@ptt.rs најкасније до 
23.09.2017. до 15 часова. Стартне листе биће прослеђене 
клубовима. Подела бројева на месту старта 1 сат пре старта. 

ТЕХНИЧКИ 
САСТАНАК 

За све категорије у 8:30 часова на месту старта и циља 
 

 КАТЕГОРИЈЕ, 
ДУЖИНА СТАЗЕ 
И ВРЕМЕ 
СТАРТА  

Сениори              44 км (2 круга) 9:30 
Јуниори, Сениорке, 
Јуниорке               

22 км (1 круг) 5 минута после старта 
последње јуниорке 

Ветерани и 
рекреативци (м/ж) 

22 км  5 минута после старта 
последњег јуниора 

ПРАВО 
УЧЕШЋА 

Имају сви здрави и осигурани такмичари (м/ж).  

ТЕХНИЧКИ 
ПРОПИСИ 

Трка се вози у складу са одредбама Техничког правилника УЦИ, 
Правилника БСС као и овим Пропозицијама. Сви такмичари морају бити 
прописно одевени , носити заштитну кацигу, користити технички 
исправан бицикл, возити тако да не угрожавају ни себе ни друге 
учеснике такмичења и без поговора поштовати сва упозорења, комесара 
на старту и у току трке. Такмичари возе десном страном трасе.  
Пратња екипним возилима није дозвољена. 
Загревање такмичара биће дозвољено у стартној зони само на ваљцима и 
тренажерима. Загревање на стази није дозвољено.  

СТАЗА Београд :  СТАРТ: Радничка - Савска магистрала - до скретања за 
Железник - Радничка - мост на Ади - Бул. Хероја са Кошара до 
Омладинских бригада - у повратку Бул. Хероја са Кошара до Радничке 
ЦИЉ (скица стазе у прилогу). 

ПАРКИНГ За сва возила код бензинске пумпе НИС петрол у Радничкој улици. 
ТРОШКОВИ Организатор сноси трошкове организације трке и награде. 

Сви клубови учесници са 2 и више такмичара ће добити ваучере за гориво 
у складу са удаљеношћу места (долазак-повратак 10 литара на 100 км).  

НАГРАДЕ Наградиће се медаљама по три најбоља такмичара (м/ж) у свакој 
категорији за Отворено првенство Београда. 

КАЗНЕ И 
ЖАЛБЕ 

Према кодексу казни БСС 

ОСТАЛЕ 
ОДРЕДБЕ 

Својим стартом такмичари усвајају ове Пропозиције и возе на властиту 
одговорност. Организатор не сноси никакве последице непоштовања 
истих, као ни за поступке такмичара према трећим лицима и обрнуто.  
Организатор задржава право измена и допуна ових пропозиција уз обавезу 
да исте саопшти вођама екипа најкасније 1 сат пре старта. 

КОНТАКТ Иван Стевић - 069 77 00 25                                  Ранко Марић - 063 69 27 93 
 

БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 
ТРИАТЛОН САВЕЗ БЕОГРАДА 


