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ДАТУМ МЕСТО И 
ВРЕМЕ СТАРТА 

Недеља 29.06.2014 – Старт у 11,00 часова 

Старт – Кошутњак - испред ресторана Филмски град 

ПРАВО  УЧЕШЋА Имају сви здрави и осигурани такмичари лиценцирани за 2014. годину. 

КАТЕГОРИЈЕ  
ВРЕМЕ СТАРТА И  
ДУЖИНА СТАЗЕ 
 

Сениори 

Испод 23 
Жене (све категорије) 
Јуниори 
 
 

13 кругова (130км)
 13 кругова (130км)
 

  
5 кругова (50км)

 10 кругова (100км)
 

11:00 
11:05 
11:10 
11:15 
Предвиђени завршетак задње 
категорије око 15:00 

ПРИЈАВЕ 
Пријаве слати на е-маил адресу office@bss.rs најкасније до понедељка 23.06.2014. 
Подела бројева на месту старта  од 10:00 часова 

ТРОШКОВИ Организатор сноси трошкове организације трке и награде 

НАГРАДЕ 

СТАЗА  

Старт испред ресторана Филмски град улицом Кнеза Вишеслава →  удесно 
улицом Пионирском → после ресторана Кошута улево према Раковици →  
удесно поред игралишта ФК Раковица улицом Раковачки пут → удесно 
улицом Кнеза Вишеслава на Циљ. 
 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 

 

Трка се вози по Саобраћајним прописима, Техничком правилнику УЦИ, Правилнику 
БСС као и овим Пропозицијама. Сви возачи морају бити прописано одевени , носити 
заштитну кацигу, користити технички исправан бицикл, возити тако да не угрожавају 
ни себе ни друге учеснике такмичења и без поговора поштовати сва упозорења, 
комесара на старту и у току трке. Обавезној контроли преноса подлежу сви 
такмичари млађих категорија пре старта и првих 5 такмичара после циља. Пратња је 
дозвољена. 
У случају сустизања категорија није дозвољено мешање и коришћење заветрине 
друге категорије.  
 

КАЗНЕ И ЖАЛБЕ Према кодексу казни БСС 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Својим стартом возачи усвајају ове Пропозиције и возе на властиту одговорност. 
Организатор не сноси никакве последице непоштовања истих, као за поступке 
такмичара према трећим лицима. 
Организатор задржава право измена и допуна ових пропозиција уз обавезу да исте 
саопшти вођама екипа  најкасније 1 сат пре старта. 

НАПОМЕНА Организатор обезбеђује ручак за све учеснике. 

КОНТАКТ  Саша Гајичић 063 825 1430 
 

 

www.bss.rs

 
Наградиће се медаљама по три најбоља такмичара у свакој категорији и прве три 
екипе на основу сабирања времена најбоља три такмичара из исте екипе.
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prosečan uspon: 9,5%

max. uspon: 20%

Профил | последња 2км


