ПРОПОЗИЦИЈЕ
ЕВРОПСКИ КУП У ПАРАБИЦИКЛИЗМУ

ОРГАНИЗАТОР

Спортски савез особа са инвалидитетом Београда у сарадњи са Бициклистичким савезом
особа са инвалидитетом Србије

ДАТУМ И МЕСТО
СТАРТА

Субота 28.09.2019. године
Стаза „ Ушће „ Нови Београд

ПРАВО НАСТУПА

Особе са инвалидитетом све категорије
лиценцирани за 2019 годину ( осим у промо трци )
Право наступа имају и инострани такмичари који не учествују у бодовању за
национално првенство Србије 2019.
Стаза кружна, дужина круга 900 м

КАТЕГОРИЈЕ И
ДУЖИНА СТАЗЕ

Категорије-Б, Ц4, Ц5
Категорије- Ц1, Ц2,Ц3
Категорије- Т1, Т2
Промо трка ( почетници )

15 кругова
10кругова
2 кругова
2 круга

ВРЕМЕ СТАРТА

Старт почиње у 10 часова, судије одређују које од група категорија почињу у 10
часова,а које касније

ПОДЕЛА БРОЈЕВА

Подела стартних бројева на месту старта најкасније пола сата пре старта.

НАГРАДЕ

Награђују се прва три такмичара у свим категоријама

ТРОШКОВИ

Организатор сноси трошкове организације трка, остале трошкове док трошкове
смештаја сносе сами клубови учесници такмичења

ТЕХНИЧКИ
ПРОПИСИ

Tрке се возе по Техничком правилнику UCI, правилнику БСС и овим Пропозицијама.
Такмичари морају поседовати лиценцу за 2019.годину издату од стране БСС ( осим
учесници промо трке )

ОПШТИ ПРОПИСИ

Својим стартом сви такмичари усвајају ове Пропозиције и возе на властиту
одговорност. Организатор не одговара за штетне последице причињене учесницима као
и трећим лицима, а сви прекршаји у склопу трке су у надлежности Судијског
колегијума. Сви учесници су дужни да се на стази понашају тако да не угрожавају ни
себе ни друге и без поговора поштују сва упозорења дата од стране организатора и
судија на старту и циљу или у току трке.

ОПРЕМА И БИЦИКЛ
КАЗНЕ И ЖАЛБЕ

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Сви такмичари морају бити прописно одевени, носити заштитне кациге, користити
технички исправан бицикл. Организатор обезбеђује ( по пријави ) бицикле за све
учеснике који желе да учествују у промо трци а немају свој бицикл.
Према Кодексу казни БСС.
Организатор задржава право измена и допуна ових Пропозиција о чему је дужан да
обавести вође екипа најкасније 1 сат пре старта трке.
Особа за контакт је Александар Вујчић, тел : 011 2410099, 064 6463808. Пријаве слати
на office@sosib.rs ПРИЈАВЕ СУ ДО 25. 09. 2019.

