
            

 

 
 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 
“ВЕЛИКА НАГРАДА ЈОВАН МИКИЋ - СПАРТАК”  

КУП СРБИЈЕ 2020 
ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ 2020 - КРИТЕРИЈУМ 

 

ОРГАНИЗАТОР 
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ СПАРТАК, БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ, 
ВОЈВОЂАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА БИЦИКЛИСТИЧКИХ КЛУБОВА 

 

ДАТУМ ТРКЕ СУБОТА, 10. Октобар 2020. 

 
КАТЕГОРИЈА 

U11, WU11, U13, WU13, U15, WU15, U17, WU17, U19, WU19, WE и МE 

лиценцирани за 2020. годину. Право наступа имају и инострани такмичари 

СТАРТ И ЦИЉ 

 

Таванкут, улица: Иве Лоле Рибара код цркве. 

СТАЗА 

 

Круг са 4 кривине у насељу, дужине 1800м  

 
ДУЖИНА 
СТАЗЕ И 
СИСТЕМ 
БОДОВАЊА 
Критеријум 

 
Бодују се првa 3 такмичара по систему 5, 3, 1 бод. Последњи круг се бодује 
двоструко. 
У случају истог броја бодова два такмичара, победник је онај који има више 
победа односно бољи пласман у последњем кругу. 
 

U11, WU11 i WU13 
3 круга = 5,4км 

Бодовни: последњи 

U13 i WU15 
6 кругова = 10,8 км 

Бодовни: последњи 

U15, WU17 10 кругова = 18 км 
Бодовни: 2-4-6-8-10 
(за WU17 последњи) 

U17,WU19,WE 15 кругова = 27 км 
Бодовни: 3-6-9-12-15 
(за WU19,WE последњи) 

ELITE, U19 21 кругова = 37,8 км 
Бодовни: 3-6-9-12-15-18-21 

ВРЕМЕ 
СТАРТА 

 

11:00 часова Старт ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ Остале категорије по завршетку 

претходне 

ПРИЈАВЕ На месту старта од 09:00 до 10:30 часова 

НАГРАДЕ Награђују се прва три такмичара у свим категоријама.  

Проглашење најбољих одржаће се одмах по завршетку сениорске трке. 

ТРОШКОВИ Организатор сноси трошкове организације трке 

 



 
ТЕХНИЧКИ 
ПРОПИСИ 

У свакој трци, такмичар било које категорије који буде достигнут за круг у првој 
половини трке биће уклоњен са стазе и не остварује пласман. 
У случају дефекта примењује се правило неутралног круга. Такмичар је дужан 
да дође до техничке зоне и након отклањања дефекта наставља трку на 
позицији на којој се налазио у тренутку дефекта. 
Трка се вози по саобрађајним прописима, правилнику УЦИ, БСС и овим 
пропозицијама. Сви возачи на стази морају се понашати тако да не угрожавају 
ни себе ни друге и без поговора поштовати сва упозорења дата од стране 
фунцкионера на старту и циљу или у току трке. Својим стартом сви такмичари 
усвајају ове пропозиције и у потпуности возе на сопствену одговорност. Сваки 
прекршај санкционисаће се према Кодексу казни БСС. Организатор задржава 
право измена и допуна ових пропозиција, уз обавезу да исте саопшти 
спортским директорима максимум 1 сат пре старта трке. 

Организатор не сноси никакве последице због непоштовања истих као и за 

поступке такмичара према трећем лицу. 

 
ОПРЕМА 

 
Сви возачи морају бити прописно одевени, носити заштитну кацигу правилно 
постављену и причвршћену, користити исправне бицикле и имати одговарајуће 
преносе на бициклама. 

KOНTAKT Перчић Дејан 063 535 084 

АМБУЛАНТА Општа болница Суботица +381 24 555 222 – Изворска бр.3 Суботица 

НАПОМЕНА Организатор ће спроводити важеће мере и препоруке надлежних органа за 

превенцију и смањење ризика преношења вируса Ковид 19 . 

Молимо све учеснике да се придржавају упутстава и важећих мера. 

 

 

МАПА СТАЗЕ  
 

 

 

 
 


