
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

План и  Програм рада  Бициклистичког савеза Србије за 2019 годину 

 

Програм рада Бициклистичког савеза Србије за 2019. годину обухвата неколико програм: редован 

годишњи програм 2019, камп перспективних спортиста, међународна бициклистичка трка Београд 

– Бањалука и међународна бициклистичка трка кроз Србију. 

 

Редован годишњи програм 2019 

Програм рада друмског бициклизма за 2019 године има више циљева у више категорија: 

 

- Европске игре     - сениори  

- Европско Првенство  - сениори и јуниори 

- Светствко Првенство  - сениори и јуниори 

- Испуњење Олимпијке норме - сениори 

- Куп нација     - јуниори  

- Летњи ЕЈОФ     - кадети 

 

Квалификационе норме за учешће на Европским игрма: 

 

- Друм сениори мушкарци за пласман у Еуро туру нација за 31-36 место имају право наступа  

са 2 учесника а од 37 - 40 1 један учесник. Србија заузима 35 место и самим тим има 

квалификациону квоту за два учесника 

- ИТТ индивидуални хронометар сениори 1-10 место, 2 учесника а 10 -20 место 1 један 

учесник 

- Друм сениорке за пласман у Еуро туру нација за 21-25 место имају право наступа са 1 

једаном учесницом. Србија заузима 26 место и самим тим за сада нема квалификациону квоту 

за наступ 

- ИТТ индивидуални хронометар жене 11-20 место, 1 једна учесница. Србија заузима 26 место 

и самим тим за сада нема квалификациону квоту за наступ 

 

Kонстатовано je да елементи стазе одговарају равничарским такмичарима и спринтерима те да 

имамо реалне шансе за остваривање пласмана у првих 10-30 такмичара. На основу резултата у 

2018 години за дисциплину друм наши евидентни фаворити и кандидати су Душан Рајовић и 

Вељко Стојнић. 

За индивидуални хронометар за сада немамо квалификациону норму али с обзиром да имамо 

могућност да добијемо право учешћа уколико неке нација не потврди учешће за квалификационе 

норме које је остварила тако да је овде могући кандидат Вељко Стојнић. 

Код категорије жена за сада немамо квалификациону норму али с обзиром да смо први испод црте 

имамо могућност путем релокације добијемо право учешћа уколико нека нација не потврди 

учешће за све квалификационе квоте које је остварила.  

 

План и програм рад сениора за испуњење Олимпијске норме предвиђа неколико вишедневних 

трка у Турској почетком године. Основни програм са наступа на ЕП и СП планирани износ око 2,5 

милиона динара. Половином године програмска комисија направиће пресек постигнутуих 

резултата и освојених бодова у складу са чимe ће се евентуално кориговати план. 



 

Циљеви за светско и Европско Првенство су пласмани у првој трећини такмичара. Наступ на 

истима одредиће програмска комисија на основу постигнутих резултата и карактеристика 

такмичара у односу на карактеристике стаза на којима ће бити такмичења. 

 

Куп нација - јуниори пласман једног бициклисте у првих 10 у етапи или пласман у првих 30 у 

генералном пласману и пласман 3 бициклиста у ген пласману. Уколико се овај циљ оствари на 

Купу нација у Чешкој програм ће се спровести у потпуности.  Уколико се циљ на првом купу не 

оствари програм ће бити ревидиран за Купове нација и др трке које изискују већа материјална 

средства. 

Летњи ЕЈОФ  - кадети, имамо 3 мушка и 1 женског кандидата за које се очекује висок пласман на 

трци и то један у 10 а два у првих 30. 

Планирани износ за рад млађих категорија у 2019 години износи око  2 милиона динара  у 

зависности од испуњења задатих циљева. 

 

Програма рада МТБ бициклизма за 2019. годину  

 

Циљ програма рада МТБ за 2019. годину је испуњење квалификационе норме за Олимпијске игре 

Токио 2020. Тренутном позицијом у генералном пласману УЦИ нација Србија заузима 10 место са 

1503 бодова  и  до две квоте заостаје 80 бодова. Уколико се предложени Програм у целости 

спроведе велике су шансе да Србија има две представнице у планинском бициклизму на 

Олимпијским играма Токио 2020. Планирани износ за реализацију овог прогрма износи око  2,5 

милиона динара. 

 

Индивидуални програми врхунских бициклиста 

 

Овим Програмом су обухваћени наши најбољи бициклисти који су оствараили запажене резултате 

у 2018 години а који нису обухваћени редовним програмом. 

За спровођење њихових индивидуални програма припрема предвиђена су средства у износу од 

750.000,00 динара 

 

 Презиме и име Год. Категорија - разред Износ 

1.  Црногорац Јована +26 Заслужни 200.000,00 

2.  Рајовић Душан +21 Међународни 200.000,00 

3.  Ерић Јелена +22 Међународни 200.000,00 

4.  Стојнић Вељко +19 Национални 150.000,00 

5.     750.000,00 

 

Програмска комисија једногласно је усвојила предложени Индивидуални програм врхунских 

бициклиста у укупном износу од 750 000,00 динара. 

 

Стручни рад 

 

У наредној 2019 години  што се тиче ангажовања спортских стручњака за реализацију напред 

предложених Програма неопходно је проширити листу ангажованих тренера. Програмска 

комисија обавила је разговоре и предложила да се у рад поред до сада ангажованих стручњака у 

рад са јуниорском и сениорском категоријом у друмском бициклизму ангажују Небојша Јовановић 

и Милош Миладиновић.  

 

Развојни програм за 2019 годину  

 

За овај програм програмска комисија је предложила  да се набави технолошка опрема и точкови за 

бицикле и то: 



 

Р.б. Назив Количина Укупно 

1.  Гармин  4 200.000,00 

2.  Точак Поверметар 3 250.000,00 

3.  Точкови за трку 35мм 2 пара 200.000,00 

4.  Точкови за трку 50мм 2 пара 200.000,00 

5.  Тренажери 5 150.000,00 

   1.000.000,00 

 

Стратегија унапређења рада и постизање врхунских резултата у наредном периоду, праћење, рад и 

селектовање препознатих талената  

 

Формирањe тренерског оперативног тима који би се бавио:  

o Раним препознавањем талената 

o Праћењем стања тренираности препознавањем талената - репрезентативаца 

o Стручним тренерским радом са нладим спортистима уз употребу технолошких 

средстава 

o Психолошком проценом профила бициклиста 

o Редовним извештавањем о спроведеним програмима 

o Формирање базе података тестираних спортиста 

 

Kамп перспективних спортиста за 2019. годину планиран је да се реализује у више сегмената у 

различитом временском периоду у зависности од потребе млађих категорија. 

 

Програм међународне бициклистичке трке Београд – Бањалука као и до сада биће реализован у 

сарадњи Бициклистичког савеза Србије и Бициклистичког савеза Босне и Херцеговине. Планиран 

је да се спроведе у виду четвородневне трке УЦИ категорије 2.1. у периоду од 18 до 21 Априла. 

 

Програм међународне бициклистичке трке кроз Србију планиран је да се реализује у виду 

четвородневне трке УЦИ категорије 2.2 у периоду од 06 до 09 Јуна. 

 

Прилог: програм трка за 2019. годину 

 

 

 

 

             Председник  

          Бранко Бановић 

 

 


