
ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА КРИТЕРИЈУМ 
 

- 7. КУП БЕОГРАДА - 
 

УШЋЕ ПАРК ПРИЈАТЕЉСТВА 15.10.2022. 
 

ОРГАНИЗАТОР: БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА и БК ПОЛИЦАЈАЦ 

ПОКРОВИТЕЉ: ГРАД БЕОГРАД - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

КАТЕГОРИЈЕ: Испод 17, Испод 15, Испод 13, Испод 11, Испод 9 и Испод 7  

(д - девојчице, м - мушкарци) лиценцирани за 2022. годину. 

ДАТУМ ТРКЕ: Субота - 15.10.2022. године 

ПРИЈАВЕ: Пријавe учесника трке на email адресу: office@bsbgd.rs до 14.00 часова 13.10.2022. 

Потврда старта на месту канцеларије трке од 09.00 часова. 

Такмичари старији од 9 година користе бројеве Купа Србије, док ће млађи учесници 

добити нове бројеве. 

СТАЗА: Градски Парк пријатељства Ушће - велики круг, дужина једног круга  1.800 м. 

 

САТНИЦА 

СТАРТОВА, 

ДУЖИНЕ ТРКА: 

 

Старт 1. трке у 12:00 часова, остале трке по завршетку претходних трка. 

 

Категорија Дужина трке 
Бодовни 

кругови 

Време 

старта 

И9 (д/м) и И7 (д/м) 1,8 км (1 круг) Коначни циљ 12.00 

И13 (д), И11 (д) 5,4 км (3 круга) Коначни циљ 12.00 

И11 (м) 7,2 км (4 круга) Коначни циљ 12.20 

И17 (д), И15 (д) 10,8 км (6 кругова) 3. и 6. 12.40 

И13 (м) 10,8 км (6 кругова) 3. и 6. 13.15 

И15 (м) 14,4 км (8 кругова) 4. и 8. 13.45 

И17 (м) 18,0 км (10 кругова) 5. и 10. 15.00 
 

ОЦЕЊИВАЊЕ:  

 Бодови 

Пласман Бодовни круг Циљ 

1. 5 10 

2. 3 6 

3. 2 4 

4. 1 2 

 

Победник је такмичар (д/м) у свакој категорији који заврши пун број кругова и освоји 

највећи број бодова. Трке се бодују за КУП Београда. 

ТРОШКОВИ: Организатор сноси трошкове организације и награда. 

НАГРАДЕ: Награђују се у свакој категорији медаљама прва 3 такмичара (д/м) за Првенство Београда.   

Проглашење победника после циља последње трке. 

Након проглашења Првенства Београда, прогласиће се најбољи такмичари у 

генералном пласману Куп Београда за 2022. годину. 

ТЕХНИЧКИ 

ПРОПИСИ: 

Трка се вози по одредбама Правилника БСС, Правилника КУП Београда и овим 

Пропозицијама. 

Квар на бициклу се утврђује и мења у техничкој зони и такмичар се враћа у групу у 

којој је био у моменту квара у наредном кругу након проласка групе. 

Сви учесници трке морају поседовати технички исправан бицикл, носити заштитну 

кацигу и без поговора поштовати упутства Организатора и судија на трци. 

Мерење преноса обавезно само за прва 3 такмичара сваке категорије после проласка 

линије циља уз остављање бицикала код секретара Колегијума судија одмах по 

проласку зоне циља.  

Неисправан пренос или недолазак на контролу преноса на бициклу кажњава се 

дисквалификацијом такмичара. 

За категорије Испод 11 и млађе дозвољени су бицикли свих врста и за све бицикле  

који нису друмски не мери се пренос.  

mailto:office@bsbgd.rs


У случају великог или малог броја учесника Организатор задржава право спајања или 

раздвајања старта категорија. 

Организатори не сносе никакву одговорност за поступке учесника трке међусобно, 

према трећим лицима и обрнуто. 

КАЗНЕ И ЖАЛБЕ: Према Правилнику БСС. 

ОСТАЛЕ 

ОДРЕДБЕ: 
Организатор задржава право измена и допунуа ових Пропозиција уз обавезу да их 

саопшти представницима клубова најкасније 30 минута пре старта сваке трке. 

ПОСЕБНА 

НАПОМЕНА: 
У складу са Законом о спорту сви такмичари који желе да наступе дужни су да имају 

на дан трке лекарско уверење о способности за бављење спортом не старије од 6 

месеци. 

Паркинг за сва екипна возила је на обележеном јавном паркинг простору, улаз 

у Парк пријатељства екипним возилима није дозвољен.  

КОНТАКТ: Јелена Лончаревић, председница  БСБ - 060 70 33 304 

Радомир Павловић, БК Полицајац - 063 606 338 

Лука Роквић, секретар  БСБ - 062 585 296 
 

 

Скица стазе - велики круг Парк пријатељства Ушће 1.800 м 


