УПУТСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
Поштовани Клубови и Организације - чланови Бициклистичког савеза Србије
Захтеви за регистрацију Клубова/Организација и њихових чланова подносе се Регистрационој
комисији Бициклистичког савеза Србије у редовном регистрационом периоду од 01. децембра
2018. до 20. фебруара 2019. године. (за такмичаре који ће наступити на Првенству Србије у циклокросу 2019. захтеве треба доставити најкасније 5 дана пре такмичења).
Висина таксе за изавање лиценце за пријаве поднете од 01. до 31. Децембра 2018. године износи
упола мање од прописане таксе а за пријаве поднете ван редовног регистрационог периода је у
дуплом износу од прописане таксе сем за чланове који се први пут региструју при Бициклистичком
савезу Србије
Образац – Захтев за регистрацију (у прилогу) потребно је пре попуњавања умножити према
потребама и броју чланова за које тражите регистрацију и издавање лиценце за 2019. годину.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ:
РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ Клуба - Организације код АПР-а (копија)
ПОПУНИТИ ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ ЧЛАНА ЗА КЊИГУ ЧЛАНОВА БСС – образац у прилогу
2. 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)
3. ПОТВРДА О ЗДРАВСТВЕНОЈ СПОСОБНОСТИ свих такмичара Клуба (не старије од 6 месеци копија)
4. ПОЛИСА ОСИГУРАЊА за 2019. годину (копија); СПИСАК ОСИГУРАНИХ ЛИЦА - оверен од
Осигуравајућег друштва и Клуба - Организације (копија)
5. 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
6. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (оригинал - само за такмичаре код прве регистрације)
7. ПОТВРДА О ОБАВЉЕНОЈ АНТИДОПИНГ ЕДУКАЦИЈИ – (само за нове такмичаре)
8. 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“
9. ИСПИСНИЦА за такмичара који прелази из Клуба у Клуб
10. ДОКАЗ О УПЛАТИ ЧЛАНАРИНЕ КЛУБА И ТАКМИЧАРА - за 2019. годину
11. Доказ о измиреним обавезама за претходне године - само за Клубове или Организације које
буду обавештене о неизмиреним обавезама (копија извода банке)
1.

НАПОМЕНА: све лиценце ће бити штампане на пластичним картицама па Вас молимо да
фотографије Ваших чланова доставите и у електронском формату. Такса за лиценцу уплаћује се за
све чланове Клуба - Организације. Носилац лиценце треба да се потпише на Захтеву тако да не
прелази линије задатог простора због скенирања потписа на лиценцу.
Прописана висина таксе за издавање једне лиценце износи 500,00 РСД, а висина годишње
чланарине клуба/организације за 2019. годину износи 3.000,00 РСД.
Уплата чланарине и таксе за лиценце врши се на рачун Бициклистичког савеза Србије:
БРОЈ РАЧУНА: 205-27132-75
СВРХА УПЛАТЕ: чланарина (назив Клуба – Организације) за 2019. годину
СВРХА УПЛАТЕ: такса за издавање лиценце за 2019. годину
Обрађиваће се само комплетна документација послата 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):

КАТЕГПРИЈА
МЛАЂИ ПOЛЕТАРЦИ
ППЛЕТАРЦИ
МЛАЂИ КАДЕТИ
КАДЕТИ / Cadets
ЈУНИПРИ / Јuniors
ИСПOД 23 / Under 23
СЕНИOРИ / Еlite
ВЕТЕРАНИ / Masters
РЕКРЕАТИВЦИ / CFA

СТАРПСНА ГРАНИЦА И СТАТУС
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

ГПДИШТЕ РПЂЕОА
2009 и млађи
2007; 2008
2005; 2006
2003; 2004
2001; 2002
1997; 1998; 1999. и 2000
1996. и старији
1989. и старији по категорији

РЕГИСТРАЦИОНА КОМИСИЈА БСС

