
 

 

 

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА 
7. КУП БЕОГРАДА ИСПОД 11 13 15 17 - 2018. 

- критеријум са коначним циљем - 
 

 

ПОКРОВИТЕЉ:   ГРАД БЕОГРАД - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

ОРГАНИЗАТОРИ: БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 
БК „ПОЛИЦАЈАЦ“ И БК „АВАЛСКИ СОКО“ 

КАТЕГОРИЈЕ : - Полетарци испод 11 и 13, млађи кадети и кадети (ж/м); 
- нерегистровани испод 7 и 4 године „бициклићи и гуралице“ (ж/м). 

ДИСЦИПЛИНА: за све категорије  - критеријум са коначним циљем. 

ДАТУМ ТРКЕ:  
ВРЕМЕ СТАРТА: 

СУБОТА, 27. ОКТОБРА, 2018.  
Старт прве трке у 10.00 часова: 

 Јуниори и Кадети (м/ж) - 20 кругова (12 км); 

 Млађи кадети (м/ж) - 20 кругова (12 км); 

 Полетарци И13 (м/ж) - 10 кругова (6 км); 

 Полетарци И11 (м/ж) - 5 кругова (3 км); 

 Нерегистровани - испод 7 годинa (ж/м 5 и 6 година - 
бициклићи), 3 и 4 године (ж/м - гуралице) - 1 круг (0,6 км) 

 СТАЗА : 
КАЛЕМЕГДАН - ДОЊИ ГРАД: према скици у прилогу 
Дужина круга = 600 метара 

ПРИЈАВЕ: 
КАЛЕМЕГДАН - ДОЊИ ГРАД - на месту старта / циља - од 9:00 до 
9:50 часова  

БИЦИКЛИ: 

Полетарци И11, И13 и млађи кадети могу користити бицикле свих 
врста са сигурним кочионим системом, без икаквих додатних 
наставака на управљачу као и бицикле са обичним педалама (без 
патента).  
Јуниори и кадети могу користити само друмски бицикл уз обавезну 
контролу преноса. 

ТРОШКОВИ : 
Организатор сноси трошкове организације трке, хране и награда. 
Све остале трошкове сносе клубови - учесници трке. 

ОЦЕЊИВАЊЕ : 

Победник трке је такмичар у свакој категорији (ж/м) који целу стазу 
пређе за најкраће време.  
Трка се завршава после проласка победника кроз циљ. 
За чланове БСБ бодује се појединачни и екипни пласман према 
Правилнику за КУП Београда.                                                         

НАГРАДЕ : 
Награђују се медаљама прва 3  такмичара (ж/м) у свакој категорији 
за Отворено првенство Београда и за Првенство Београда. 

ТЕХНИЧКИ 
ПРОПИСИ: 

Трка се вози по одредбама Правилника КУП Београда и овим 
Пропозицијама. Сви такмичари могу стартовати само са 
заштитном кацигом, регистровани такмичари могу стартовати 
само са лиценцом за 2018. годину и важећим лекарским прегледом.  

КАЗНЕ И ЖАЛБЕ Према Кодексу  казни БСС.   

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ : 

Организатори не сносе никакву одговорност за поступке учесника 
трке међусобно, према трећим лицима и обрнуто. 
Организатори  задржавалу право измена и допуна ових Пропозиција 
уз обавезу да исте саопште представницима клубова -најкасније 
један сат пре старта трке. 

КОНТАКТ: 
Иван Стевић - Председник БСБ - 069 770025 
Ранко Марић - Секретар БСБ - 063 692793 

 

БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 


