БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Упутсто за регистрацију за 2022. годину
Поштовани Клубови и Организације - чланови Бициклистичког савеза Србије
Захтеви за регистрацију Клубова/Организација и њихових чланова подносе се регистрационом
телу Бициклистичког савеза Србије у редовном регистрационом периоду од 02. Децембра 2021.
до 01. Марта 2022. године. (за такмичаре који ће наступити на Првенству Србије у цикло-кросу
2022. Захтеве треба доставити најкасније 9 дана пре такмичења).
Образац – Захтев за регистрацију (у прилогу) потребно је пре попуњавања умножити према
потребама и броју чланова за које тражите регистрацију и издавање лиценце за 2022. годину.
Потребна документација за регистрацију:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Решење о регистрацији Клуба - Организације код АПР-а (копија),
Попуњен Евиденциони лист члана за Књигу чланова БСС – образац у прилогу
Захтев за регистрацију и издавање лиценце за чланове клуба/организације Појединачни
образац захтева попуњава се за сваког члана посебно (правилно, потпуно и читко попуњен
штампаним словима)
(Непотпуно попуњени обрасци неће се узимати у рад и враћаће се на допуну)
Потврда о здравственој способности свих такмичара Клуба (не старије од 6 месеци - копија)
Полиса осигурања за 2022. годину (копија); списак осигураних лица - оверен од
Осигуравајућег друштва и Клуба - Организације (копија)
1 фотографијa - димензија 3 x 3,5 цм - залепити на захтев у простору за фотографију 1
фотографијa - димензија 3 x 3,5 цм у електронском формату
Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија - само за такмичаре код прве
регистрације)
Потврда о обављеној антидопинг едукацији – (само за нове такмичаре)
Уколико је закључен уговор између клуба и такмичара: Клуб је у обавези да Бициклистичком
савезу Србије достави 1 примерак Уговора, ковертиран и запечаћен. На коверти треба да стоји
напомена: Уговор између “назив клуба - име и презиме такмичара и рок важности уговора“
Исписница за такмичара који прелази из Клуба у Клуб
Доказ о уплати чланарине клуба и такмичара - за 2022. годину
Доказ о измиреним обавезама за претходне године - само за Клубове или Организације које
буду обавештене о неизмиреним обавезама (копија извода банке)

Број рачуна:

150-45308-14 Директна Банка

Сврха уплате: Чланарина (назив Клуба – Организације) за 2022. годину
Сврха уплате: Такса за издавање лиценце за 2022. годину
Обрађиваће се само комплетна документација послата брзом или препорученом поштом или
личном доставом на адресу:

БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Теразије 35/I, 11000 Београд

КАТЕГОРИЈЕ НОСИЛАЦА ЛИЦЕНЦЕ:
Носилац лиценце може бити:
1.

Такмичар (мушкарац или жена у свим дисциплинама и категоријама)

2.

Учесник на манифестацијама „Бициклизам за све“ (CFA)

3.

Возач мотор - бицикла прилагођеног за тренинг бициклиста (моторцикл,
мопед, дерни…)

4.

Агент такмичара

5.

Функционер:
5.1. Директор клуба / генерални менаџер;
5.2. Спортски директор / тим менаџер;
5.3. Тренер – уз копију дозволе за рад;
5.4. Лекар;
5.5. Медицински асистент (техничар или масер);
5.6. Механичар;
5.7. Возач моторног возила;
5.8. Друга функција коју треба прецизирати на лиценци.

6.

Званично лице:
6.1. Руководство Савеза (статус прецизирати на лиценци);
6.2. Судија (статус прецизирати на лиценци);
6.3. Пара-бициклизам (статус прецизирати на лиценци);
6.4. Друга функција (мерилац времена, фото-финиш, спикер, радио тур
оператор, итд.) Коју треба прецизирати на лиценци.

7.

Организатор:
1.
Организациони директор такмичења;
2.
Друга функција коју треба прецизирати на лиценци.

8.

Друга лица:
1. Возачи возила (аутомобил, мотор и др…) на друмским такмичењима.

Категорије:
Мушкарци - Жене (M / W):

Категорија
Млађи пoлетарци
Полетарци
Млађи кадети
Кадети
/ cadets
Јуниори
/ јuniors
Испoд 23
/ under 23
Сениoри
/ еlite
Ветерани / masters
Рекреативци / cfa

Старосна граница
Испод 11 година
Испод 13 година
Испод 15 година
Испод 17 година
Испод 19 година
Испод 23 године
23 године и старији
30 година и старији (лични избор)
Лични избор

Година рођења
2012 и млађи
2011; 2010
2008; 2009
2006; 2007
2004; 2005
2000; 2001; 2002. и 2003
1999. и старији
1992. и старији по категорији
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