
                                                                                               

                                                                                               

 

 

 

 
ПРОПОЗИЦИЈЕ  

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО – КРИТЕРИЈУМ 

                      ЧАЧАК 2020 

ОРГАНИЗАТОР 
БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ „БОРАЦ“ ЧАЧАК 

ДАТУМ И МЕСТО 

 СТАРТА 

Субота 26.09.2020 

Скуп такмичара Чачак, центар града – ресторан „Пролеће“ 

 

СТАЗА 

Кружна, улицама:  Жупана Страцимира → Господар Јованова → Кнеза Милоша → 

Синђелићева → Железничка → Кужељева  

Дужина круга 1300 м 

КАТЕГОРИЈЕ  

ДУЖИНА СТАЗЕ 

МЕСТО И 

РЕДОСЛЕД 

СТАРТА  

 

 
Категорија Дужина Бодовни кругови Време 

старта 

Школарци (ревијална трка) 2 круга = 2,6 км  15,00 

Мастерси    

А, Б, Ц, Д 

9 кругова = 11,7 км 3 - 6 - 9 15,15 

Млађи полетарци 

Млађе полетарке, Полетарке 

2 круга = 2,6км Коначан циљ 15,45 

Полетарци, полетарке  

Млађе кадеткиње 

4 круга = 5,2 км 2 – 4 

Полетарке и мл.кад. 

коначан циљ 

15,55 

Млађи кадети 

Кадеткиње 

9 кругова = 11,7 км 3 – 6 – 9 
Кадеткиње коначан циљ 

16,10 

Кадети, Сениорке и 

јуниорке 

12 кругова = 156 км 3 – 6 – 9 – 12 

Сен. и јун. коначан циљ 

16,40 

Јуниори 18 кругова = 23,4 км  3 – 6 – 9 – 12 – 18 17,10 

Елите и У23 24 круга = 31,2 км 4 – 8 – 12 – 16 – 20 - 24 17,50 

Бодује се првих 4 такмичара по систему 5, 3, 2, 1 бод. 

Последњи круг се бодује двоструко. 

ПОДЕЛА БРОЈЕВА 
Подела стартних бројева на месту старта у центру града, ресторан „Пролеће“  најкасније 

један сат до старта прве категорије. 

ТРОШКОВИ- 

НАГРАДЕ 

Организатор сноси трошкове организације трка, медаље за прва три места у свим 

категоријама посебно. За категорију Елите и U-23 заједно прогласиће се три 

првопласирана, а посебно ће се наградити три најбоља у  U-23.  

ТЕХНИЧКИ  

ПРОПИСИ 

Tрке се возе по Техничком правилнику UCI, правилнику БСС и овим Пропозицијама. 

Такмичари морају поседовати лиценцу за 2020. годину издату од стране БСС.   

ОПШТИ  

ПРОПИСИ 

Трка се вози по саобраћајним прописима, искључиво десном страном коловоза у режиму 

саобраћаја према упутству Судија и Саобраћајне полиције. Својим стартом сви такмичари 

усвајају ове Пропозиције и возе на властиту одговорност. Организатор не одговара за 

штетне последице причињене учесницима каравана и трећим лицима,  а сви прекршаји у 

склопу трке су у надлежности Судијског колегијума.     

ОПРЕМА И  

БИЦИКЛ 

Сви такмичари морају бити прописно одевени, носити заштитне кациге, користити 

технички исправан бицикл са одговарајућим преносима и на стази се понашати тако да не 

угрожавају ни себе ни друге. Контрола преноса је обавезна за категорије јуниори, 

кадети, млађи кадети, полетарци и млађи полетарци 

КАЗНЕ И ЖАЛБЕ 
 

Према кодексу казни БСС. 
 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Организатор задржава право измена и допуна ових Пропозиција о чему је дужан да 

обавести вође екипа најкасније 1 сат пре старта трке. 

 

  



  
 

 

 
НАПОМЕНА Организатор ће спроводити важеће мере и препоруке надлежних органа  за 

превенцију и смањење ризика преношења вируса COVID -19 

Молимо све учеснике да се придржавају упутстава и важећих мера. 

Сваки спортиста који активно учествује на такмичењу мора да потпише писану 

изјаву којом изјављује да у периоду од 10 дана од давања изјаве није био у свесном 

контакту са особом код које је потврђена болест   

COVID -19 и да је достави при подизању бројева 

КОНТАКТ Драган Достанић 062 660 708 

 


