СПОРТСКА ПРАВИЛА
БИЦИКЛИСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Закон о Спорту Републике Србије дефинише да Надлежни национални грански спортски
савез уређује спортска правила у одговарајућој грани спорта, а у складу са законом и
спортским правилима надлежног међународног спортског савеза.
У складу са тим, Бициклистички савез Србије утврдио је спортска правила у бициклистичком
спорту за територију Републике Србије кроз своје правилнике.
Табеларни приказ обухваћености прописаних спортских правила законом о спорту кроз
правилнике Бициклистичког савеза Србије:
Члан 100. став 2. тачке 1-15. Закона о спорту

Правилник БСС који регулише област
из члана 100. Закона о спорту

1) Систем, пропозиције, правила и календар такмичења,
укључујући и одређивање аматерских и професионалних
спортских такмичења и лига

- Технички правилник за друмске трке

2) Правила за организовање спортских такмичења

- Технички правилник за друмске трке

- Технички правилник за МТБ трке

- Технички правилник за МТБ трке
3) Услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и
поступак утврђивања њихове испуњености, укључујући и услове
за наступ страних спортиста и спортиста који наступају за стране
репрезентације

- Правилник о издавању дозволе за сезону и
наступ на бициклистичким такмичењима

4) Услови и критеријуми за учешће на националном лигашком
спортском такмичењу, односно професионалном спортском
такмичењу и поступак утврђивања њихове испуњености (дозвола
за сезону)

- Правилник о издавању дозволе за сезону и
наступ на бициклистичким такмичењима

5) Начин и поступак регистровања уговора између спортисте,
односно спортског стручњака и спортске организације и опште
(минималне) услове за закључење уговора између спортисте,
односно спортског стручњака и спортске организације

- Регистрациони правилник

6) Услови за организовање и учешће спортских организација у
такмичењима за подручје више држава или више региона
различитих држава

- Правилник о издавању дозволе за сезону и
наступ на бициклистичким такмичењима

7) Услови и начин регистровања спортиста и спортских стручњака
за спортску организацију, укључујући и регистровање страних
спортиста и спортских стручњака

- Регистрациони правилник

8) Мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг,
насиље и недолично понашање, лажирање спортских резултата,
расизам и шовинизам, нелегално клађење и др.)

- Правилник о спречавању негативних појава
- Правилник о мерама за превенцију и
спречавање допинга
- Програм антидопинг деловања

9) Медицинска заштита спортиста

- Правилник о медицинској заштити

10) Дисциплински поступак и дисциплинске казне

- Дисциплински правилник
- Кодекс казни за неправилности на тркама

11) Статус спортиста и спортских стручњака и преласци спортиста
и спортских стручњака у домаће и иностране спортске
организације, укључујући трансфере и уступање спортиста између
спортских организација

- Регистрациони правилник

12) Услови за вршење посредовања у преласцима спортиста и
спортских стручњака из једне у другу спортску организацију

- Регистрациони правилник

13) Статус спортских судија, суђење на такмичењима надзор над
суђењем и статус и надлежности других службених лица на
спортским такмичењима

- Правилник о раду Судијске комисије

14) Обављање стручног рада у спортским организацијама

- Правилник о дозволи за рад бициклистичких
тренера

15) Друга питања утврђена законом и спортским правилима
надлежог међународног спортског савеза

- кроз наведене правилнике

Правилници Бициклистичког савеза Србије:
- Технички правилник за друмске трке
- Технички правилник за МТБ трке
- Регистрациони правилник
- Правилник о дозволи за рад бициклистичких тренера
- Правилник о раду Судијске комисије
- Дисциплински правилник
- Кодекс казни за неправилности на тркама
- Правилник о мерама за превенцију и спречавање допинга
- Програм антидопинг деловања
- Правилник о спречавању негативних појава
- Правилник о медицинској заштити

Председник
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