
  

                            CX 2018                          

  

                                  ПРОПОЗИЦИЈЕ  

  

 ОРГАНИЗАТОР:   БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ЕЛИТЕ и БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ   

 ДАТУМ ТРКЕ :   23. децембар 2018. – НЕДЕЉА  

КАТЕГОРИЈЕ и 

ПРАВО УЧЕШЋА:    

Сениори, јуниори, кадети, млађи кадети, мастери, ЦФА, полетарци и млађи полетарци 
оба пола. Датум рођења из лиценце за 2018. годину је потврда категорије. Право учешћа 
имају сви лиценцирани такмичари са важећим лекарским прегледом и осигурањем.  

Право учешћа имају и инострани такмичари.  

КАНЦЕЛАРИЈА   Нови Сад, Просторије БК Елите – бул. Јована Дучића 39 д, 50 м од места старта  

ПРИЈАВЕ и  

КОТИЗАЦИЈА:   

Пријаве и подела стартних бројева у Канцеларији трке од 9:30-10:30  

Котизација за такмичаре категорија сениори, јуниори, мастери А-Б-Ц-Д и ЦФА износи 

300,00 динара по такмичару. Остале категорије не плаћају котизацију.  

СТАРТ-ЦИЉ   Испред просторија БК Елите  

СТАЗА:   Цикло крос стаза ЕЛИТЕ – бул. Јована Дучића 39 д  

  Дужина круга 1.35 км    

САТНИЦА,  

КАТЕГОРИЈЕ,  

ДУЖИНА СТАЗЕ:   

• Технички састанак  (у канцеларији трке)     

• Полетарци/ке, млађе кадетке  

• Млађи полетарци/ке  

• Млађи кадети, кадетке и Ц.Ф.А.  

• Кадети, јуниорке, жене и мастери Ц-Д  

• Сениори, јуниори, мастери А-Б   

  

  2 круга   

  1 круг  

  4 круга  

25 минута  

45 минуга   

10:40  

11:00  

11:01  

11:15  

11:50   

12:30  

ОЦЕЊИВАЊЕ :   

Победник је такмичар који у својој категорији стазу правилно пређе за најкраће време 

и први прође кроз циљ.  Након проласка првог такмичара кроз циљ, сви такмичари који 

уђу у циљ завршавају трку без обзира на евентуални заостатак у броју кругова.                      

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Трке се возе по правилима UCI и БСС и овим Пропозицијама.  

Такмичари морају поштовати упутства добијена од Полиције, Организатора и судија.  

Својим стартом сви такмичари усвајају ове пропозиције и возе на властиту 

одговорност.  



ТЕХНИЧКИ 

ПРОПИСИ:  

Сви учесници трке морају поседовати технички исправан бицикл.  

Замена бицикла, отклањање дефекта и кварова дозвољено је само у обележеној зони.  

Достигнути такмичари су обавезни да омогуће несметани пролаз такмичарима који су 

их достигли за круг.   

Организатори не сносе никакву одговорност за поступке учесника трке међусобно, 

према трећим лицима и обрнуто.   

ТРОШКОВИ :   
Организатор сноси трошкове организације трка, судија и награда. Остале трошкове 

сносе сами учесници такмичења   

ОПРЕМА И  

БИЦИКЛИ:   

Такмичари морају бити прописно одевени и носити заштитне кациге за све време трке. 

Такмичари категорија сениори и јуниори оба пола обавезно на бициклима по 

правилима  

 цикло кроса, док остале категорије могу користити бицикле свих типова осим „фикс“ 

преноса.  

НАГРАДЕ:   Награђују се медаљама прва три такмичара у свакој категорији  

ЦЕРЕМОНИЈАЛ:   
Проглашење победника у Простору за церемонијал на паркингу код циља са почетком 

у 13,30 часова.  

КАЗНЕ И ЖАЛБЕ   Према Кодексу казни БСС.     

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ    
Организатор задржава право измена и допуна ових Пропозиција уз обавезу да исте 

писмено саопшти учесницима најкасније један сат пре старта трке.   

ВАЖНЕ  

ИНФОРМАЦИЈЕ  

* У случају да 24 сата пре старта прве трке трке дневна прогнозирана температура 

ваздуха по РХМЗ буде испод -5°C, Организатор може да откаже трку. Одлука о 

одлагању трка објавиће се преко сајта www/danubecup.org најкасније 12 сати пре 

старта прве трке.  

**Најближа болница: Ургентни центар, Нови Сад, Хајдук Вељкова 1,  тел.021/484-

3484  

КОНТАКТ   Тибор Тарјан 064/1148476   

                             

  

  


