ДРУМСКИ КУП СРБИЈЕ 2018.
ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА
- ТАЛЕНТИ БЕОГРАДА 2018 - ПРОПОЗИЦИЈЕ ОРГАНИЗАТОРИ:

БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА

КАТЕГОРИЈЕ :

Млађи Полетарци (М/Ж), Полетарци (М/Ж), Млађи Кадети (М/Ж),
Кадети (М/Ж) - Лиценцирани за 2018. годину

ДАТУМ ТРКЕ:

СУБОТА 07.07.2018.

ПРИЈАВЕ:

До 02.07.2018. до 12:00 часова за полетарце и млађе кадете (м/ж) на
адресу bsbgd@ptt.rs

СТАРТ-ЦИЉ

ЦЕНТАР НАВАК - ПЕЋИНЦИ

СТАЗА:

Кружна на стази Навак према скици у прилогу:
Дужина једног круга износи 3 км.

САТНИЦА
СТАРТОВА,
ДУЖИНА СТАЗЕ:

10:00 – Млађи полетарци (м/ж) и полетарке = 2 круга = 6 км
10:30 – Полетарци (м) и млађе кадеткиње = 4 круга = 12 км
11:00 – Млађи кадети (м) и кадеткиње = 8 кругова = 24 км
12:00 – Кадети (м) = 20 кругова = 60 км
14:00 – Проглашење победника по категоријама

ОЦЕЊИВАЊЕ :

Победник је такмичар у свакој категорији који стазу пређе за најкраће
време. На трци ће бити примењена временска рампа (10%).

ТРОШКОВИ :

Организатори сносе трошкове организације, ручка за све
пријављене учеснике и награда

НАГРАДЕ :

Награђују се медаљама по прва 3 такмичара у свакој категорији за
Отворено првенство Београда и КУП Србије.
Трка се вози десном страном пута на стази затвореној за друге
учеснике у саобраћају, а по одредбама Правилника УЦИ и БСС и овим
Пропозицијама.

ТЕХНИЧКИ
ПРОПИСИ:

Сви учесници трке морају поседовати технички исправан бицикл, носити
заштитну кацигу и без поговора поштовати упутства Организатора и
судија на трци.
Пратња возилима није дозвољена. Организатор ће обезбедити 2 возила
за пратњу трке а на месту старта / циља биће означена зона за
техничку помоћ. Паркинг за сва екипна возила биће на обележеном
простору испред Центра Навак.
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 Београда:
Одговорно лице - Иван Стевић - 069 77 00 25

