
 
 

ОРГАНИЗАТОР: БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 

ПОКРОВИТЕЉ: ГРАД БЕОГРАД - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

КАТЕГОРИЈЕ 
Сениори, мастерси - апсолутна,  Испод 19, Испод 17, Испод 15, Испод 13, Испод 

11, школарци I - IV разред и предшколци (Ж - жене, М - мушкарци) 

ДАТУМ ТРКЕ: Субота - 20.06.2020. године, 

ПРИЈАВЕ: 

Пријава екипе и такмичара путем електронске поште на адресу  

cyclingfederationbelgrade@gmail.com  до четвртка 18.06.2020. до 12,00 часова. 

Старне листе се објављују у петак до 12:00 часова. Вође екипа преузимају бројеве 

на старту до 30 минута пре почетка трке. 

Накнадне пријаве на месту старта до 30 минута пре почетка трке уз плаћање таксе 

500 динара по учеснику.   

СТАЗА: ГРАДСКИ ПАРК УШЋЕ, Вечна ватра: Дужина једног круга  1720 м. 

САТНИЦА 

СТАРТОВА, 

ДУЖИНЕ ТРКА: 

 

11:00 - старт 1. трке (свака наредна по завршетку претходне трке) 

1.  трка - Сениори, И19 (м), Мастерси апсолутна        20 кругова = 35,0 км 

2. трка - И17 (м), сениори (ж) и И19 (ж)                   15 кругова = 26,0 км 

3. трка - И15 (м) и И17 (ж)                                            10 кругова = 17,2 км 

4. трка - И13 (м) и И15 (ж)                                                         6 кругова = 10,4 км 

5. трка - И11 (м) и И13 (ж)                                                      4 круга     =   7,0 км 

6. трка - И11 (ж) и школарци I - IV разред                     2 круга     =   3,5 км 

7. трка - предшколци до 7 година                                                =  0,4 км 

ОЦЕЊИВАЊЕ: 
Победник је такмичар (ж/м) у свакој категорији који стазу трке пређе за најкраће 

време. Београдским такмичарима трке се бодују за КУП Београда. 

ТРОШКОВИ: Организатор сноси трошкове организације и награда за све учеснике. 

НАГРАДЕ: 

 

Отворени КУП Београда награђују се у свакој категорији  

медаљама прва 3  такмичара (ж/м),   

КУП Београда  награђују се прва 3  такмичара (ж/м), 

Проглашење победника 1. трке Сениори, И19 (м), Мастерси апсолутна  

одмах после циља трке,  

Све остале категорије после циља 7. трке. 

ТЕХНИЧКИ 

ПРОПИСИ: 

Трка се вози по одредбама Правилника БСС, Правилника КУП Београда и овим 

Пропозицијама. 

Квар на бициклу се утврђује и мења у техничкој зони и враћа у групу након 

проласка групе. 

 

  

5. КУП БЕОГРАДА 2020. 

ОТВОРЕНИ КУП БЕОГРАДА 2020. 
 

- ПРОПОЗИЦИЈЕ – 
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Сви учесници трке морају поседовати технички исправан бицикл, носити 

заштитну кацигу и без поговора поштовати упутства Организатора и судија на 

трци. 

Мерење преноса обавезно за прва 3 такмичара после проласка линије циља уз 

остављање бицикала код секретара Колегијума судија одмах по проласку зоне 

циља.  

Неисправан пренос или недолазак на контролу преноса на бициклу кажњава се 

дисквалификацијом такмичара. 

За категорије Испод 11 и Испод 13 (ж/м) дозвољени су бицикли свих врста и за све 

бицикле  који нису друмски не мери се пренос.  

У случају великог или малог броја учесника Организатор задржава право спајања 

или раздвајања старта категорија. 

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 их 

саопшти представнима клубова најкасније 30 минута пре старта трке. 

ПОСЕБНА 

НАПОМЕНА: 

У складу са Законом о спорту сви такмичари који желе да наступе дужни су да 

имају на дан трке лекарско уверење о способности за бављење спортом не старије 

од 6 месеци, а школарци морају имати потписану сагласност родитеља - 

старатеља. 

Паркинг за сва екипна возила на Ушћу на обележеном паркинг простору код 

пицерије Астерикс. Јавни тоалет је електронски и налази се на кривини преко пута 

паркинга. За коришћење тоалета пратити упутство о коришћењу на тоалету. 

КОНТАКТ: 
Радомир Павловић, Председник  БСБ - 063 606 338 

Ранко Марић,          Секретар      БСБ - 060 32 46 039 

 


