назив

место
време
пријава и
старта
Датум:
Организатори
Право учешћа
Заједнички
циљ: старт у
11:00 јуниори
М, 11:02елита
М+Ж
+јуниорке
11:06 мастерс
и кадети
------------------

„Путевима Гружанских Села”
планински бициклизам -трка са хендикеп стартом и
заједничким циљем, кружна, плус затворена промотивна
маратонска вожња
Село Борач, Општина Кнић
испред дома културе , пријаве путем мејла до 24.03., а
непосредно на месту старта 27.03. од 9:00 – 10:30 Ч
27.03.2022.године
Спортски савез ОпштинеКнић, БК “Раднички” Крагујевац, БСС
Лиценцирани у такмичарском и промотивном а нелиценцирани само у
промотивном делу
Такмичари
старт
Елита + 5кругова
Трка са заједничким
Испод-23
циљем са женама,
год.
јуниорима, кадетима
и мастерсима
Јуниори 5krugova
- 2 минута 2 мин.ранији старт
хендикеп од Елите, зајед.циљ
ранији старт
сениорке
4 круга,
Истовремени Заједнички циљ
+јуниорке хендикеп старт
старт и циљ са
са кругом
елитом с тим
предности
што возе круг
мање
Мастерси 4kruga ,
+ 4 минута
4 минута после
и кадети хендикеп круг
старт са
старта жена,
предности минус
заостатком 4
заједн.циљ
4 минута у
мин. У односу
односу на елиту
на жене
Mladji
kadeti i
kadetkinje
, CFA
И-13- М
И-15 -Ж

Стаза

2kruga

2Mala kruga

И-11 М
1 мали круг
И-13 Ж
1. мали круг
И-9 м+ж
500метара
Стаза
кружна
шумска,
туцаник и асфалт3.3km

Старт након
прве трке,
очекивано
време је у
12:30
Старт у 13Ч
након трке
млађих кадета
Старт у 13.30
Мали круг дужине 1,3км, а
за категорије Испод-9 год. Трава и

асфалт
Промотивна
маратон вожња
обавезна за
пласман
такмичара.

Награде и
окрепљење

Прва у 12:30
возе,
мушкарци
старији од 14 и
жене старије
од 16 година
плус
рекреативци
без лиценце

40км Борач, Брестовац, Љуљаци,
Коњуша,Бечањ прибл.35кму условима
отвореног саобраћаја, по саобраћајним
правилима , без такмичарског карактера.
Током промотивног маратобна биће обезбеђено
вођство учесника као и техничка подршка .

Друга у 13:30
10Км на релацији Борач-Претоке-Борач . Возе М+Ж
возе
млађе И-13 и И-15 год. Затворена вожња у условима
категорије и саобраћаја асфалтним и добро уређеним
рекреативци
макадамским путевима
Све категорије медаљама, плус новчане награде самоу првој трци за
првих пет такмичара без обзира на категорију и пол
•
10.000,00
•
7.000,00
•
5.000,00
•
3.000,00
•
1.000,00
Обезбеђен ручак за све учеснике, такмичаре и рекреативце

Остале одредбе: Учесници учествују на сопствени ризик, организатор не сноси никакву
одговорност за учињену материјалну и нематеријалну штету које учесници направе према
себи или другима;
Због обезбеђивања ручка као молимо све заинтересоване да пошаљу предпријаву на мејл
адресу : bkradnickikg HYPERLINK "mailto:bkradnickikg@gmail.com"@gmail.com, а уколико
има неких питања пишите на исту мејл адресу или позовите Александра Марића на тел.
063633405.
Приликом предпријава такмичара пријавите и вођу пута.
У Крагујевцу 18.03.2022.године

организатор
БК “Раднички” Крагујевац

