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УВОД 

 

Овај документ обухвата и прописује правила за трке које се бодују за Куп Србије. За 

све случајеве у вези Купа који нису обухваћени овим правилником примењује се УЦИ 

правилник. 

Овај документ ближе прописује и правила за све званичне трке које се организују на 

целој територији Републике Србије у организацији Бициклистичког Савеза Србије (у 

даљем тексту БСС), организације чланова БСС или других овлашћених организација од 

стране БСС-а, као и за трке које се возе за првенство Србије сходно календару за 

такмичарску сезону. 

За све што није обухваћено овим правилником, примењиваће се правила светске 

бициклистичке федерације УЦИ. 

За спровођење правилника за трке Купа Србије, надлежан је БСС кога представља 

ДЕЛЕГАТ именован од стране БСС. У случају спора око спровођења правилника, на 

писане представке и примедбе, завршну реч даје Управни одбор (УО) БСС-а. 
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1 ЛИЦЕНЦИРАЊЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ТАКМИЧАРА 

 

1.1 Као званичне особе на тркама могу да учествују само особе које поседују важећу 

лиценцу за текућу такмичарску годину: такмичари и њихова пратња, организатори, 

делегати и судије. 

Такмичари свих категорија морају да поседују лиценцу БСС за текућу годину. 

За издавање лиценце је искључиво надлежан Бициклистички савез Србије. 

 

1.2 ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГОРИЈЕ 

Званичне такмичарске категорије су (посебно за мушкарце (М) и жене (W)): 

Полетарци испод 13 година 

мл.кадети 13 и 14 год 

Кадети (, 15 и 16 год.), 

Јуниори (17 и 18 год.), 

У23 (испод 23 год.), 

Елите (изнад 23 год.), 

Мастерси (30+,40+,50+,60+). 

Остале категорије 

Аматери, cycling for all,: 

ХОБИ Спорт (отворена категорија), 

Фан (отворена категорија), 

 

Као основ старости узима се година рођења, а не датум рођења. 

 

1.2.1 

Такмичари преко 30 година старости могу да се определе за категорију Мастерс или 

Елите, у којој морају да остану до краја такмичарске сезоне. 

 

1.2.2 

Носилац такмичарске лиценце може да учествује само у званичним категоријама. 

Такмичар може у Куп тркама да наступи у јачој категорији и да се након тога на 

следећој трци врати у своју категорију. Бодовање и пласман водиће се у оним 

категоријама у којима је возач наступио и то потпуно независно и не условно једно од 

другог. Уколико носилац такмичарске лиценце пређе у вишу (јачу) категорију на 

државном првенству, до краја сезоне мора остати у тој категорији. 

 

2 ТАКМИЧАРСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ МТБ СПОРТА У СРБИЈИ 

 

CROSS COUNTRY –XC: 

• Olympic Cross Country –XCO (олимпијски XC), 

• Marathon Cross Country –XCM (XC маратон), 

• Cross-country point-to-point –XCP (од-тачке-до-тачке), 

• Short circuit Cross-country –XCC – (XC критеријум), 

• Cross-country time trial –XCT – (XC мерење времена), 

• Cross-country team relay –XCR – (тимска XC трка), 

• Cross-country eliminator XCE – (Елиминатор XC трка) 

• Cross-country stage race: XCS (Етапна XC трка) (ХЦУ, брдско – uphill, сам избацио јер 

не постоји као званична категорија, а део ХЦС јесте најчешће и ХЦУ… тако да је то 

тиме решено) 

 

Техничке дисциплине: 



DH - ДХ: 

•  Individual downhill –DHI –( DH, појединачни старт), 

• Mass start downhill –DHM – (DH, групни старт), 

• Four Cross – 4X, 

• Enduro - END (Ендуро)  

 

3 КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА, ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИЈЕ ТРКА ЗА МТБ  

КУП и МТБ НАЦИОНАЛНИ ШАМПИОНАТ 

 

3.1 Календар такмичења 

Крајњи рок за пријаву трке у МТБ календар је 15. новембар, године која претходи 

такмичарској сезони за коју се трка пријављује. 

Управни одбор (УО) БСС-а Србије дефинише „слободне“ термине у којима 

организатори могу да пријаве трке за МТБ Куп Србије, а најкасније 15. децембра 

године која претходи такмичарској сезони за коју се термини пријављују. 

УО БС Србије је дужан да до 1. Марта објави коначан календар трка са детаљно 

утврђеним терминима и организаторима трка. 

Термин одржавања Државног првенства тј. Националног шампионата (ЦН) дефинисан 

је УЦИ регулативом, а ова трка мора да буде пријављена у УЦИ календар.  

Пријаву подноси БСС 

УО БСС-а расписује конкурс за организацију Националног МТБ шампионата минимум 

3 месеца пре његовог одржавања, а организатора обавести о одлуци минимум 2 месеца 

о позитивној или негативној одлуци. 

 

3.2 МТБ КУП и НАЦИОНАЛНИ ШАМПИОНАТ 

МТБ Куп Србије и МТБ Национални шампионат (Државно првенство) могу бити 

организовани у XЦО дисциплини за све категорије, а могу бити организовани и у 

следећим дисциплинама: XЦМ, XЦП, XЦЦ, XЦР, XЦС XЦЕ , као и у свим техничким 

дисциплинама набројаним у тачки 2 овог правилника. 

Трка за МТБ Куп Србије и МТБ Национални шампионат у дисциплинама XЦО и XЦМ, 

за категорије У23 и Елите морају бити једновремене (са заједничким стартом). 

Категорија У23 се још и додатно бодује, и додељују се и посебне награде. 

Да би се бодовао МТБ Куп Србије, морају се одржати минимално 5 трка, а максимално 

9 бодовних трка у дисциплини XЦО.  

За техничке дисциплине неопходно је одржавање минимално 3 а максимално 8 трка, 

како би се бодовале за генерални пласман купа Србије у техничким дисциплинама. 

Организација МТБ Државног првенства и трка за МТБ Куп Србије додељује се одлуком 

УО БСС Србије, а након спроведеног конкурса за организацију трка. 

Организатор Државног првенства и МТБ КУП такмичења може бити само онај који је 

успешно организовао МТБ трку из календара БСС-а у последње две године. 

Ако неко треће лице изрази жељу да организује Државно првенство оно мора да узме 

суорганизатора који испуњава услове наведене у претходном ставу. 

Коначну сагласност даје УО БСС-а. 

 

4 ДЕЛЕГАТИ И СУДИЈЕ У МТБ СПОРТУ СРБИЈЕ 

 

Делегати, судије, сви организатори и целокупно остало особље на такмичењима, морају 

да се понашају примерено према свим учесницима током МТБ такмичења, те бити у 

потпуности неутрални у доношењу својих одлука. 

 

4.1 Делегат такмичења 



Дужност делегата може обављати лице са лиценцом БСС-а а нарочито судије, 

организатора, спортског директора, такмичара или друго пунолетно лице које поседује 

више од 5 година искуства у такмичењу, организацији, вођењу екипе или суђењу у 

МТБ-у а  које одреди БСС. Делегат на трци не може ни у којем случају наступати као 

такмичар ни у једној категорији и дисциплини, као ни обављати друге дужности на 

самој трци (судија, вођа екипе,организатор и слично). 

 

4.1.1 Дужности Делегата 

Делегат на дан такмичења, заједно са особом одређеном од организатора и Главним 

судијом, а минимално 2 сата пре званичног почетка такмичења по категоријама, мора 

обићи стазу и утврдити да ли стаза у потпуности одговара пропозицијама, те да ли су 

сви потребни елементи задовољени за ваљано одржавање такмичења. У случају неких 

неправилности, дужност му је да одмах нареди њихово исправљање, јер тек након тога 

Главни судија може да одобри почетак такмичења. 

Делегат за време одвијања такмичења обилази стазу и прати рад организатора, судија, 

редара и такмичара, те упозорава исте у случају да примети да они не раде исправно. 

Након завршеног такмичења, Делегат мора да направи извештај о одржаном такмичењу 

и достави БСС-у у року од 48 сати од завршетка такмичења. 

 

4.2 Судије 

МТБ трке суди судијски колегијум на челу са Главним судијом. 

Судије на тркама, првенствено морају бити део организације, те се тако и понашати 

утичући својим примером на све остале, а помажући при том организаторима да се сва 

такмичења што квалитетније одрже. Делегирање судија врши судијска комисија БСС–а. 

 

4.2.1 Главни судија 

Главни судија је одговоран за комплетну регуларност такмичења. Има улогу 

супервизора над осталим судијама, организатором такмичења, стартном процедуром и 

контролом резултата. 

Главни судија је одговоран за рад осталих судија, ток трке, доделу задатака и резултате. 

Главни судија може бити само судија са најмањим звањем „Национални комесар“. 

Главни судија организује судијски колегијум тако да се у потпуности испоштује 

регуларност такмичења. 

Главни судија мора да буде објективан у доношењу својих одлука, којима ће на првом 

месту да штити интересе такмичара. 

Главни судија након уласка прва три такмичара у циљ трке, организатору одмах 

доставља списак и времена победника, како би организатор могао приступити 

церемонији проглашења победника. Најкасније 30 минута по уласку последњег 

такмичара у циљ, уколико нема званично поднетих жалби, Главни судија оверава 

резултате, који се јавно објављују. 

 

4.2.2 Судијски колегијум 

 

Задатак судијског колегијума је да спроводи и контролише регуларност такмичења. 

Чине га најмање троје (3) судија на тркама за XЦО МТБ Куп Србије, и најмање пет (5) 

судија на МТБ Националном шампионату. На XЦМ тркама за куп Србије и XЦМ 

Државни шампионат, препорука је присуства пет (5) судија по списку који следи. 

 

Судијски колегијум чине: 

 

• Главни судија, 



• Судија на стази, 

• Стартни судија, 

• Циљни судија, 

• Судија у техничкој или фидинг зони. 

Судије на такмичење долазе у договору са Главним судијом, а најкасније 1 сат пре 

почетка такмичења. 

 

5 ПРОЦЕДУРА ТАКМИЧЕЊА 

 

Такмичарску стазу могу да користе само такмичари за време трке и званичних 

тренинга. 

Стаза која се вози треба да буде јасно одређена, а њен облик и конфигурација 

истакнути на месту пријаве такмичара пре старта трке. 

По један возач или вођа сваког тима је обавезан да присуствује званичном састанку пре 

старта трке, како би се упознао са евентуалним променама у односу на пропозиције. 

Пријава такмичара и провера лиценци треба да се одвија у близини старта трке. 

Коначна листа такмичара који стартују по категоријама треба да буде истакнута 

непосредно пре старта, и да садржи следеће податке: 

Име такмичара, УЦИ код, клуб за који вози, категорију, дисциплину у којој се 

такмичари надмећу, дуţину стазе и време старта. 

Организатор треба да обезбеди радио везу или мобилну телефонију (комуникацију) 

између судија, и везу између главног судије и директора трке. 

 

5.1 СТАРТ ТРКЕ 

Организатор је дужан да обезбеди место за загревање такмичара непосредно у близини 

старта трке. 

У дисциплинама где се примењује масовни старт, такмичари треба да буду позвани на 

линију старта највише 20 минута пре времена старта. Стартни судија одређује колико 

ће се возача налазити у једном реду на старту, а возачи по прозивању судије сами 

бирају слободно место одакле ће стартовати. 

Директор трке је особа која се у име организатора договара са надлежним 

институцијама поводом организовања трке, и одржава комуникацију са Делегатом и 

Главним судијом. 

Организатор одређује, брине о обезбеђивању релевантних елемената и других потреба 

званичних лица за време трке. 

 

Обавеза организатора трка за МТБ Куп Србије је да одржи трку за следеће категорије: 

 

- Елите мушкраци / Елите жене -У23 

- Јуниори / јуниорке 

- Мастерси 

- Кадети 

- Мл. Кадети 

- Y-13 

- Хоби Спорт. 

- Хоби Фан 

 

Организатор може да одржи трку и у другим категоријама које су прописане овим 

Правилником.  



Најкасније 30 дана пре одржавања такмичења организатор мора да пошаље 

Канцеларији БСС-а и свим клубовима комплетне пропозиције такмичења, које обавезно 

садрже следеће податке: 

-дан, место и време одржавања такмичења, 

-место пријаве такмичара и поделе бројева, 

-нацрт доласка на место старта, 

-висински профил и технички опис стазе, 

-шематску карту с уцртаном стазом, подацима о стази и другој инфраструктури 

(паркинг, тоалети, место за прање бицикала, чесма, и томе сл.), 

-предвиђене мере осигурања манифестације, 

-износ новчаних награда. 

Организатор је дужан да изради службене акредитације за Директора трке, чланове 

екипе прве помоћи, званична лица, и барем по једну акредитацију за сваки тим у 

фидинг и техничкој зони. Акредитацију за Делегата, Главног судију и судијски 

колегијум обезбедиће канцеларија БСС-а у сарадњи са Судијском комисијом БСС. 

Организатор на основу извештаја Делегата мора уредити стазу а да најмање 24 сата пре 

одржавања такмичења, стаза мора имати довољно елемената да се на њој може 

несметано одржати тренинг. 

Уколико организатор није у могућности да затвори поједине делове стазе за одржавање 

тренинга, на овим локацијама мора да буде постављена ознака/табла А4 формата са 

натписом «НИЈЕ ОЗНАЧЕНО ___ МЕТАРА» 

Организатор је дужан да прихвати сугестије Делегата, у супротном такмичење се неће 

одржати. 

 

6 XЦ 

 

КРОС КАНТРИ ДИСЦИПЛИНЕ (Нарочито XЦО, ХЦС, ХЦЕ и XЦМ) 

6.1 КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЈЕДИНИХ XЦ ДИСЦИПЛИНА 

6.1.1 ОЛИМПИЈСКИ КРОС КАНТРИ –XЦО 

6.1.1.2 Временска дужина трајања трке 

Време победника по категоријама усклађује се према УЦИ правилима, осим за 

категорије које нису обухваћене међународним правилником, а за које дужину трајања 

трке прописује БСС. 

Време трајања: важи за такмичаре и такмичарке: 

 

Y-13      5- 15 мин. 

Y-15 (Мл кадети)    20- 35 мин 

Кадети   40-60 мин 

Хоби фун   20- 30 мин 

Хоби спорт   30-45 мин 

 

6.1.1.3 Дужина круга 

Треба да буде 3-6 км, а за случај круга већег од 7 км потребно је стазу тако 

конципирати да се у близини стартно-циљног правца у једном кругу прође минимално 

2 пута. 

6.1.2 

Стаза за Y-13 и Y-15  категорију , мора својом тежином да буде адекватна овим 

категоријама. 

6.1.3  XЦМ  маратон трке 

За категорију Елита и У-23 минимална дужина трке је 60 км. Стаза може бити кружна, 

али дужина круга не сме бити мања од 20 км. Трка не сме да буде краћа од 2х. 



 

6.1.4 ФИДИНГ И ТЕХНИЧКЕ ЗОНЕ 

У складу са УЦИ правилником 

 

6.1.5 ПРВА ПОМОЋ 

На сваком XЦ такмичењу је неопходно присуство хитне медицинске помоћи. 

Организатор је обавезан да обезбедити присуство лекара, техничара и амбулантних 

кола. 

Особље хитне помоћи мора да поседује видљива обележја по којима ће се лако 

препознати, и постављено на место где ће бити уочљиво. Оспособљена екипа прве 

помоћи треба да буде присутна и за време званичних тренинга. 

Детаљна мапа стазе треба да буде подељена и свим члановима медицинске екипе. 

 

6.2 ПРОЦЕДУРА XЦ ТРКЕ 

6.2.1 РАСПИСИВАЊЕ ТРКЕ, И ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ТРКУ 

Организатор је дужан да омогући пријаву такмичара од дана када је трка званично 

пријављена (30 дана пре трке), и да пријаве учини доступнима на електронским путем. 

Такмичари имају право да се пријаве за трку и на дан такмичења, до времена које је 

назначено у пропозицијама. 

Максимална стартнина за Куп трке износи 350  динара за све категорије, до три дана 

пре почетка трке (Еарлy бид), а касније, до старта 500 динара(Лате ентрy). Уколико се 

одржава такмичење – ХЦ  трка, према званичним УЦИ категоријама од C3 и више (C2, 

C1) а иста се бодује за КУП Србије, такмичари који се такмиче у оквиру Купа Србије и 

носиоци су националне лиценце могу платити стартнину као за Куп Србије, што 

потврђују и потписом о сагласности о одрицању од УЦИ награде, при чему задржавају 

право да се боре за УЦИ бодове. 

За категорије жене, кадети, мл.кадети Y13 и Y15  организатор не наплаћује стартнину. 

6.2.2 СТАРТНИ БРОЈЕВИ 

Стартне бројеве је дужан да обезбеди организатор такмичења. Организатор је такође 

дужан да обезбеди адекватна помоћна средства којим ће се број закачити на бицикл 

(пластична везица, пластифицирана жица и сл.). 

Стартни број се поставља фронтално на предњи део бицикла, тако да буде добро 

видљив. Намерно оштећивање бројева се карактерише као повреда правила, и повлачи 

за собом дисциплинске мере. Број мора бити од крутог материјала, водоотпорани 

безбедан за такмичара. 

Димензије и пропорције стартних бројева морају да задовоље УЦИ правила: 

• Минимална висина бројева од 8 цм, 

• Минимална ширина сваког појединачног карактера од 1,5 цм, 

• Максимална величина табле је 18x18 цм. 

Простор за оглашавање на стартним бројевима не може да пређе висину од 6 цм, а није 

дозвољено да он прекрива ни најмањи део стартног броја. Једино организатор има 

право да одреди који ће се натписи налазити на стартним бројевима. Сва евентуална 

одступања (прелепљивање од стране такмичара и сл.) повлаче за собом дисциплинске 

мере. 

Пријаве и подизање стартних бројева искључиво је у надлежности такмичара и вође 

екипе. 

 

6.2.3 ЗВАНИЧНИ ТРЕНИНГ 

Организатор треба да обезбеди могућност званичног тренинга 24 сата пре 

почетка трке. Поред тога, на дан трке минимум један сат пре старта у првој 

категорији на програму, треба да се омогући последњи тренинг (обилазак стазе). 



Није дозвољено тренирање на стази за време трајања трка у другим категоријама. 

 

7 БОДОВАЊЕ 

 

7.1 Бодовање у појединачној конкуренцији за МТБ Куп Србије 

Трке за МТБ Куп Србије се бодују према следећој табели. Победник Купа  у својој 

категорији је такмичар који је остварио највећи број бодова током сезоне. 

 

Место Бодови 

1.   35 

2.    30 

3.    27 

4.    25 

5.    23 

6.   21 

7.    19 

8.    17 

9.    15 

10.    13 

11.    11 

12.    9 

13.    8 

14.     7 

15.     6 

16.    5 

17.     4 

18.     3 

19.    2 

20.    1 

ДНФ    0 

ДНС     0 

ДСQ      0 

Такмичар којег судије дисквалификују обележава се ознаком ДСQ (Дисqуалифиед). 

Ознака ДНС (Дид нот старт) означава такмичара који је пријављен за трку, али није 

стартовао. 

У једној такмичарској сезони такмичару се сабирају сви бодови за генерални пласман. 

Систем бодовоња етапне трке ХЦС се увећава коефицијентом 1.5 у односу на ХЦО 

трке. Такође се сабирају бодови са Првенства Србије Србије (ХС,ХСМ, Елиминатор) и 

додају се у генерални пласман.  

У случају да два такмичара имају једнак број бодова, боље рангиран ће бити такмичар 

који има више бољих пласмана. У случају комплетног поклапања бољи пласман 

доделиће се такмичару који је постигао бољи пласман на последњој трци.  

 

Пласман се у свакој категорији бодујеи прихвата уколико стартује најмање 5 такмичара 

За категорију У-13, жена и мастерс 50+ важи услов од најмање 2 такмичара. 

Уколико у било којој категорији – “Жене-Women”  има мање од  2-e  такмичарке 

(кадеткиње, јуниорке, У23, Елите и Мастерс.) трке се одржавају у апсолутној 

категорији, а такмичарке освајају ½ бодова у категорији за коју су лиценциране. 

Када је у питању категорија  “Mушкарци – Елите и  У23” уколико има мање од 10 

такмичара који се такмиче у  наведеним категоријама, такмичари освајају ½ бодова. 

 



7.1.2 Бодовање екипног учинка за МТБ Куп Србије 

 

Екипу - Тим чине минимум два такмичара из истог клуба или тима. Екипа - Тим може 

бити сачињена и од возача из различитих клубова, али онда у свом називу мора имати 

префиx миx. 

Екипно бодовање спроводи се само у лиценцираним категоријама. 

На свакој трци сабирају се времена двојице најбоље пласираних такмичара из сваког 

клуба - Тима и на основу добијеног збирног времена, одредјује се пласман екипе-тима 

на свакој трци. Тим сачињавају такмичари из истог клуба.  

Екипама се додаје бодовање са Првенства Србије (ХС,ХСМ, Елиминатор)  у генерални 

пласман. 

Уколико је збир екипних бодова исти примењује се правило исто као у појединачном 

такмичењу за МТБ Куп Србије. 

Екипни пласман се одредјује збиром времена два најбоља возаца исте екипе-тима 

након чега се екипама-тимовима додељују бодови по следећој скали: 

 

Пласман Бодови 

1.     10 

2.         7 

3.      5 

4.       4 

5.       3 

6.      2 

7.      1 

 

8 НАГРАДЕ 

Минималан износ новчаних награда исплаћен у динарима за МТБ Куп Србије у 

дисциплини XЦ-кружна трка, обавезан је за следеће категорије: 

 

1. место Елите = 8.000 динара 

2. место Елите = 6.000 динара 

3. место Елите = 4.000 динара 

4. место Елите = 1.000 динара 

5. место Елите = 1.000 динара 

 

1. место Јуниори = 5.000 динара 

2. место Јуниори = 3.000 динара 

3. место Јуниори = 1.000 динара 

 

Бициклистички савез Србије обезбеђује награде за сениорску категорију док је за 

остале категорије обавезан технички организатор, а по могућности организатор може и 

увећати наградни фонд. 

Уколико се одржава званична УЦИ трка категорије Ц3 и више, која се истовремено 

бодује и за Куп Србије, награде за Куп Србије се неће додељивати. 

Такмичари који трку заврше у заостаку од 1 или више кругова, не могу добити новчану 

награду. 

Остале категорије награђују се обавезно медаљама или пехарима, а по могућству и 

новчаним, робним и другим практичним наградама. Прве три екипе наградјују се 

пехарима. 

 

 



9 ПРЕКРШАЈИ, КАЗНЕ И ЖАЛБЕ 

Прекршаји и казне у складу са казненим правилником БСС-а . 

9.1.2  Жалбе 

Уколико неко од такмичара сматра да је током трке на било који начин оштећен или 

има приговор на понашање неког другог такмичара, дужан је да у писаној форми и уз 

кауцију од 3000дин најкасније 30 минута по завршетку трке преда Главном судији. 

Званичан протест у писаној форми треба да уручи Главном судији у складу са 

прописима БСС-а. 

Судијски колегијум доноси одлуку након што саслуша обе стране у спору, судије на 

стази и друге сведоке. Сведоци су дужни да догађај који су видели укратко опишу и у 

писменој форми, те ово потврде својим потписом. На одлуку судијског колегијума 

може да се уложи протест УО БСС-а.  

Одлука УО БСС-а је коначна. 

ПРИЛОГ 1: СПЕЦИФИЧНА ПРАВИЛА ЗА ДИСЦИПЛИНУ XЦ МАРАТОН 

XЦМ се сматра посебном дисциплином МТБ спорта Србије, чија су основна начела 

синхрона са општим правилима за XЦ трке. 

 

ОПШТА НАЧЕЛА 

Сви такмичари који у току године учествују на XЦО или другим МТБ тркама, имају 

право учешћа и на XЦМ тркама за Куп и XЦМ Национални шампионат. За XЦМ Куп 

Србије се води посебан пласман и табела, а резултати у другим дисциплинама никако 

не могу да утичу на резултате остварене у XЦМ Купу Србије, и обрнуто. 

На XЦМ тркама могу да учествују сви заинтересовани, како лиценцирани тако и 

нелиценцирани такмичари. Међутим, за њих се воде посебне табеле, а Државни првак 

или победник XЦМ Купа Србије се може прогласити само из групе лиценцираних 

такмичара. 

Уколико се ипак деси да нелиценцирани такмичар победи на некој XЦМ трци, њему 

припадају награде и медаље, као и бодови на листи нелиценцираних такмичара. 

Најбоље пласирани лиценцирани такмичар добија максимум бодова на тој трци, и 

уколико се ради о Државном првенству, проглашава се за Државног првака у 

дисциплини XЦМ. 

 

Називи маратонских XЦ трка и њихове дистаце су следеће: 

XЦ Маратон –минимум 60 км, 

XЦ Полумаратон –минимум  40км (препорука), 

XЦ Мали маратон –минимум 1 сат и 20 км (препорука). 

За XЦМ Куп Србије се бодују следеће категорије по дистанцама: 

Елите, У23 –XЦ Маратон, 

Мастерси и Јуниори –XЦ Полумаратон, 

Кадети –XЦ Мали маратон. 

ПАРАМЕТРИ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ XЦМ СТАЗЕ 

XЦМ стаза треба да буде изазов за такмичаре, да стави на пробу њихове атлетске 

(спортске) могућности и вештине. Стаза треба да садржи довољан број места погодних 

за обилажење. XЦМ стаза се обележава исто као и XЦО стаза, а маркације о правцу 

кретања на стази треба да буду довољно учестале како би такмичари недвосмислено 

могли да прате њен ток. На сваких 10 км се поставља табла која указује на преосталу 

дистанцу до циља. 

 

РАСПИСИВАЊЕ ТРКЕ, ПРИЈАВА ТАКМИЧАРА, СТАРТНИ БРОЈЕВИ 

Правила расписивања трке и пријављивања такмичара, правила око истицања бројева 

на бициклу, у свему се подударају са правилима за дисциплину XЦО. 



 

СТАРТ И ТОК XЦМ ТРКЕ 

За време XЦМ трке и званичних тренинга, обавезна је употреба заштитне кациге. 

Стартна зона у дужини од 50 метара пре, и 100 метара после циља треба да буде 

додатно обезбеђена, како би се гледаоцима онемогућио улазак на стазу. Такмичари се 

прво позивају у стартни бокс, а Стартни судија је дужан да у односу на број такмичара 

на време отпочне стартну процедуру. Редослед прозивања: прво се прозивају такмичари 

са најбољим пласманом на УЦИ ранг листама, затим такмичари по редоследу 

постигнутих резултата у XЦО и XЦМ  Куп такмичењима Србије, да би се на крају 

прозивали не-лиценцирани такмичари. 

Старт трке је једновремен за мушкарце и жене, и за све категорије по дистанцама. 

Победник трке је такмичар који први прође кроз циљ након правилно савладане 

дистанце, што између осталог подразумева и да је евидентиран на свим контролним 

тачкама. 

Приликом преласка преко циљне линије више такмичара одједном, боље пласираним се 

сматра онај учесник трке чији је предњи (најистуренији) део бицикла први прешао 

преко линије циља, а да је при том такмичар у физичком контакту са бициклом (вози, 

гура или је носи на леђима). Бицикл се сматра бициклом само уколико су рам, предња 

виљушка и оба точка заједно са такмичарем ушли у циљ. 

XЦМ трке имају одређен и горњи временски лимит у којем су такмичари дужни да 

заврше трку. Он износи двоструко време победника (нпр. ако је победник у циљ ушао 

са временом од 3 сата и 30 минута, горњи лимит је одређен временом од 7 сати од 

старта трке). Сви такмичари који у циљ уђу након истека горњег временског лимита, 

или уопште не заврше трку, немају право на пласман и бодове са ове трке. 

 

ФИДИНГ И ТЕХНИЧКЕ ЗОНЕ 

На XЦМ тркама у Србији се примењују иста правила за фидинг и техничке зоне као и 

код XЦО трка, с том разликом што је организатор дужан да обезбеди минимум 3 

локације на којима такмичари могу да се освеже. Организатор је дужан да обезбеди 

одговарајуће количине воде за такмичаре, као и довољан број редара и помоћника који 

ће помагати у раду ових зона. Фидинг и техничке зоне треба да буду лако доступне 

аутомобилом, и прецизно уцртане на мапи стазе. 

 

БЕЗБЕДНОСТ НА XЦМ СТАЗИ 

Поштујући исте принципе безбедности као код XЦО трка, организатори су дужни да 

обезбеде довољан број редара на читавој XЦМ стази. 

БРОЈ ТРКА И БОДОВАЊЕ XЦМ ТРКА 

У једној такмичарској сезони минималан број трка за XЦМ Куп је 3 а максималан 5. 

Одбија се један најлошији пласман. 

Бодовање се спроводи на исти начин као и код XЦО трка. 

 

АНТИДОПИНГ 

Сва важећа УЦИ антидопинг правила се односе и на МТБ спорт у Србији. 

 

Овај Правилник је усвојен на седници Управног одбора БСС-а 03. Марта 2015. године и 

ступа на снагу од дана доношења. 

 

 

 

Београд, 03.03.2015.       Председник  

         Бранко Бановић 


