
 

 

 

   КУП СРБИЈЕ 2016. 

ЦИКЛО КРОС 
 

П Р О П О З И Ц И Ј Е 
 

ОРГАНИЗАТОР: БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ  И  
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ЈЕДНОТА ШИД 

 

КАТЕГОРИЈЕ : 

Полетарци, млађи кадети, кадети, јуниори, сениори 

девојчице У13, млађе кадеткиње, кадеткиње, јуниорке и сениорке 

Лиценцирани за 2016 годину. 
Право наступа имају и инострани такмичари који не учествују у бодовању за 
Куп Србије 2016. 

ДАТУМ ТРКЕ:  
 

НЕДЕЉА 04.12.2016 
 

ПРИЈАВЕ: Пријаве и подела стартних бројева на месту старта најкасније до један сат пре 
старта 

СТАРТ-ЦИЉ Манастир Привина глава – 4км од Шида на путу Шид-Илок 

СТАЗА: Стаза кружна, дужина круга 1900 м 

САТНИЦА 
СТАРТОВА, 
ДУЖИНА СТАЗЕ: 

Полетарци (дечаци и девојчице), млађе 
кадеткиње, парасајклинг     
Млађи кадети, кадеткиње  

Кадети, јуниорке, жене елите 

Сениори, јуниори и мастерси                                                

   

  5 малих кругова 

  5 кругова 

  8 кругова 

12 круговa 

 

11:00 

 

 
 

ОЦЕЊИВАЊЕ : Победник је такмичар у свакој категорији који стазу пређе за најкраће време. 
На трци ће бити примењена временска рампа (8%).                                                  

ТРОШКОВИ : Организатор сноси трошкове организације трка, остале трошкове сносе сами 
клубови учесници такмичења 

НАГРАДЕ : Награђују се по прва 3 такмичара у свакој категорији за КУП Србије  

КОТИЗАЦИЈА: 300,00 динара по такмичару. Котизацију не плаћају све женске категорије, 
полетарци, млађи кадети и кадети.   

ТЕХНИЧКИ 
ПРОПИСИ: 

Tрке се возе по Техничком правилнику UCI, правилнику БСС и овим 
Пропозицијама. Сви учесници трке морају носити заштитну кацигу, 

поседовати технички исправан бицикл.  
Сениори, Јуниори и Мастерси морају користити СХ бицикл у складу са УЦИ 
правилима. Максимална ширина гуме је 33мм. Максимална ширина кривог 
кормана је 50цм. 
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. Својим стартом сви 
такмичари усвајају ове пропозиције и возе на властиту одговорност. 
Организатори не сносе никакву одговорност за поступке учесника трке 
међусобно, према трећим лицима и обрнуто. Сви прекршајиу склопу трке су 
у надлежности Судијског колегијума. 

КАЗНЕ И ЖАЛБЕ Према Кодексу  казни БСС.   

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ  Организатор задржава право измена и допуну ових Пропозиција уз обавезу да 
исте саопшти представницима клубова најкасније један сат пре старта трке. 

КОНТАКТ Слободан Радовановић  0648633512 – mikicobe@gmail.com 

                           

mailto:mikicobe@gmail.com

