На основу члана 33. Статута Бициклистичког савеза Србије Управни одбор Бициклистичког савеза
Србије на седници одржаној дана 09. 11. 2018.године усвојио је:

ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СЕЗОНУ
И НАСТУП НА БИЦИКЛИСТИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 1.
Овим правилником утврђују се ближи услови и критеријуми за издавање дозволе за сезону за
учешће на националним бициклистичким лигашким такмичењима, као и услови и критеријуми за
учешће на осталим бициклистичким такмичењима у организацији Бициклистичког савеза Србије и
њених чланица на територији Републике Србије као и утврђивање испуњености услова.
Члан 2.
Да би бициклистички клуб/организација учествовао у националном бициклистичком лигашком
такмичењу мора поседовати дозволу за сезону која подразумева испуњење следећих група
крутеријума односно услова:
1) спортски
2) инфраструктурни
3) персонални и административни, односно организациони
4) правни
5) финансијски
Наведене групе критеријума подразумевају одговарајуће критеријуме прописане важећим
Правилником о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности
Министарства омладине и спорта. Сви бициклистички клубови/организације морају најмање
испуњавати критеријуме прописане важећим Правилником о ближим условима за обављање
спортских активности и спортских делатности Министарства омладине и спорта.
Члан 3.
Управни одбор Бициклистичког савеза Србије именује Регистрациону комисију Бициклистичког
савеза Србије за комисију за издавање дозвола за сезону (у даљем тексту: Комисија). Комисија у
складу са овим Правилником издаје дозволе за сезону и утврђује листу бициклистичких
клубова/организација са дозволама за сезону пре почетка лигашког такмичења.
У случају да бициклистички клуб/организација током сезоне престане да испуњава услове или током
сезоне испуни услове прописане овим Правилником Комисија ће одузети односно издати дозволу за
сезону. Листа издатих дозвола за сезону објављује се на сајту Бициклистичког савеза Србије.
Члан 4.
Комисија утврђује испуњеност услова из тачака 1, 2, 3, 4 и 5. члана 2. овог Правилника на основу
Потврде спортске организације за дозвола за сезону која је саставни део овог Правилника. Спортска
организација доставља попуњену Потврду са наведеном документацијом Бициклистичком савезу
Србије одмах по испуњењу свих прописаник критеријума односно услова, а најкасније 10 дана пре
почетка лигашког такмичења. Комисија може додатно извршити увид у евиденције које води савез
(број регистрованих такмичара и друге евиденције).

Члан 5.
Евентуалне жалбе бициклистичких клуба/организација за неиздавање дозволе за сезону достављају
се Комисији као првостепеном органу а Управном одбору Бициклистичког савеза Србије као
другостепеном органу.
Члан 6.
Да би домаћи такмичар могао да учествује на бициклистичким такмичењима у организацији
Бициклистичког савеза Србије и њених чланица мора бити регистрован при Бициклистичком савезу
Србије и поседовати важећи регистрациони документ – лиценцу за текућу годину, утврђену важећу
здравствену способност не старију од 6 месеци као и важеће осигурање од последица несрећног
случаја. За важност здравствене способности и осигурања од последица несрећног случаја одговоран
је бициклистички клуб/организација за кога је такмичар регистрован.
Испуњеност услова из става 1. овог члана Правилника Бициклистички савез Србије утврђује преко
Судијске комисије Бициклистичког савеза Србије односно делегираних судија на бициклистичким
такмичењима.
Члан 7.
Да би страни такмичар могао да учествује на бициклистичким такмичењима у организацији
Бициклистичког савеза Србије и њених чланица мора поседовати важећи регистрациони документ –
лиценцу за текућу годину, издату од стране бициклистичког савеза своје земље кога препознаје
Светска бициклистичка федерација (УЦИ), као и сагласност бициклистичког савеза своје земље за
наступ на такмичењу на територији републике Србије.
Испуњеност услова из става 1. овог члана Правилника Бициклистички савез Србије утврђује преко
Судијске комисије Бициклистичког савеза Србије односно делегираних судија на бициклистичким
такмичењима.
Члан 8.
Да би бициклистички клуб/организација и њихови чланови учествовали на такмичењима у
иностранству, било на подручју једне државе или за подручје више држава или више региона
различитих држава потребно је да имају сагласност Бициклистичког савеза Србије.
Члан 9.
Тумачење одредаба овог Правилника даје Управни одбор Бициклистичког савеза Србије, на основу
поднетог писменог захтева.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и врши се објављивањем на интернет страници
Бициклистичког савеза Србије.

Председник
Бранко Бановић

Прилог – Потврда спортске организације за дозволу за сезону

Потврда спортске организације за дозволу за сезону

Ја, ................................................................................................ као законски заступник и одговорно лице
спортске организације ......................................................................................................................................
потврђујем да су наведени подаци о испуњености улова за издавање дозволе за сезону истинити.
Потврђујем да је спортски стручњак..............................................................................................................
ангажован у нашој спортској организацији.

Услови за издавање
дозволе за сезону

Заокружити ДА или НЕ у складу са тим да ли су испуњени услови за
издавање дозволе за сезону у складу са Правилником о издавању
дозволе за сезону и наступ на бициклистичким такмичењима

1) спортски
ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

2) инфраструктурни

3) персонални и
административни,
односно организациони
4) правни

5) финансијски

м.п.
..............................................................
потпис лица овлашћеног за заступање

НАПОМЕНА: Уз ову потврду се подноси следећа документација:
1. Копије лиценци (дозвола за рад) ангажованих спортских стручњака
2. Копије уговора (o раду или стручном ангажовању)

