
 

 

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА 
ВЕЛИКА НАГРАДА БЕОГРАДА 2018. 

- критеријум са коначним циљем - 

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БАЛКАНА 
 

ПОКРОВИТЕЉИ:   МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ГРАДА БЕОГРАДА 

ОРГАНИЗАТОРИ: БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 

КАТЕГОРИЈЕ : - Сениори, јуниори, кадети, млађи кадети, полетарци и млађи 
полетарци (ж/м); 

ДИСЦИПЛИНА: - за сениоре - друмска трка за отворено првенство Балкана, 
- за све млађе категорије  - критеријум са коначним циљем за 
отворено првенство Београда. 

ДАТУМ ТРКЕ:  
ВРЕМЕ СТАРТА: 

СУБОТА, 20. ОКТОБРА, 2018.  
Старт прве трке у 10.30 часова, све остале трке по завршетку 
претходне трке: 

 Сениори и И23 (м) - 25 кругова (100 км); 

 Јуниори и Кадети (м) - 5 кругова (20 км); 

 Млађи кадети (м/ж) и Кадеткиње - 3 круга (12 км); 

 Полетарци И13 (м/ж) - 2 круга (8 км); 

 Полетарци И11 (м/ж) - 1 круг (4 км); 

 СТАЗА : 

УШЋЕ - Булевар Николе Тесле (према скици у прилогу)  
Кружна стаза - дужина круга = 4 км 
Затварање стазе трке у Бул. Николе Тесле за друге учеснике у 
саобраћају у 09:30 часова, а отварање у 15:30 часова.  

ПРИЈАВЕ: 
У канцеларији трке на месту старта / циља - до 10:00 часова. 
За сениоре и И23 пријаве до 15.10.2018. на маил: office@bss.rs 

БИЦИКЛИ: 

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

ТРОШКОВИ : 
Организатор сноси трошкове организације 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. 

НАГРАДЕ : 

Награђују се медаљама прва 3  такмичара (ж/м) у свакој категорији 
за Отворено првенство Београда и за Првенство Београда. За 
отворено Првенство Балкана у сениорској категорији предвиђен је 
новчани наградни фонд за првих 10 такмичара у износу од 950 еура. 

ТЕХНИЧКИ 
ПРОПИСИ: 

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

КАЗНЕ И ЖАЛБЕ Према Кодексу  казни БСС.   

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ : 

Организатор не сноси никакву одговорност за поступке учесника 
трке међусобно, према трећим лицима и обрнуто. 
Организатор  задржава право измена и допуна ових Пропозиција уз 
обавезу да исте саопште представнима клубова и наставницима 
најкасније један сат пре старта прве трке. 

КОНТАКТ: 
Саша Гајичић - Ген. секретар БСС - 063 8251 430 
Ранко Марић - Секретар БСБ - 063 692 793 

 

                                                             БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
     БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 
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