
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ /  БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ СПУТЊИК  / 
БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

П  Р  О  П  О  З  И  Ц  И  Ј  Е 

 

МТБ КУП СРБИЈЕ „ЋИЋЕВАЦ У СРЦУ“ 

 

Назив трке: МТБ КУП СРБИЈЕ „ЋИЋЕВАЦ У СРЦУ“ 
 

Место и датум 
одржавања: 

Ћићевац, 29.05.2021. године – 12.00 h 

Организатор: ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ /  БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ СПУТЊИК  / 
БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

Право наступа Лиценцирани такмичари за 2021. годину 
Стаза: Кружна, два различита круга, дужина круга 1.000 м - 2.800 м зависно од 

категорије, прве две трке возе мали круг, а остале категорије возе велики круг. 
Стаза за тренинг је отворена 28.05 2021.  од 16.00 h  и 29.05 2021. године од 09.00 
h до прве трке по одлуци судија 

Категорије, 
редослед 
старта и 
дужина трка: 

1. Млађи полетарци и млађе полетарке – U-11...................….5 мин + 1 круг 
2. Полетарци и полетарке-U-13 и млађе кадеткиње U-15….10 мин + 1 круг 
3. Млађи кадети U-15  и кадеткиње  U-17...………………....25 мин + 1 круг 
4. Jуниорке U-19  и сениорке  ЕЛИТА + U-23…........……….45 мин + 1 круг 
5. Кадети U-17 ...................……………….................................40 мин+ 1 круг 
6. Jуниори U-19  и сениори  ЕЛИТА + U-23.............………...60 мин + 1 круг 
7. Мастерси – 30+........................………………..………..........40 мин + 1 круг 

Време старта и 
подела 
бројева: 

 
Старт прве трке у12:00 часова. 
Остале категорије по одобрењу судија стартују по завршетку претходне 

Општа 
правила: 

Такмичења се одржавају по правилма УЦИ, Техничком Правилнику БСС за МТБ 
тркe. Сви такмичари морају бити прописно одевени, обавезно носити заштитну 
кацигу правилно постављену и причвршћену, користити исправне бицикле и 
својим стартом усвајају ове пропозиције, те на овом такмичењу  учествују на 
сопствени ризик и одговорност. 
Организатор не одговара за поступке учесника према самом себи или према 
другим лицима,као ни за евентуалну материјалну штету насталу током 
такмичења. 

Трошкови  Организатор сноси трошкове организације трке, а остале трошкови сносе сами 
учесници. 

Награде Медаље за три првопласирана биће уручене 15 минута након завршетка трке. 
Организатор ће у складу са могућностима обезбедити и практичне и друге 



награде за све категорије о чему ће вође екипа бити обавештене на Техничком 
састанку који ће се по потреби одржати 30 минута пре старта прве категорије 

Пријаве Пријаве НАЈКАСНИЈЕ ДО 28.05.2021. године до 12.00 h  на електронску адресу 
Судијске комисије БСС: sudijskakomisija@bss.rs  
 

Подела бројева ОД 10:30 h до 11:30h у канцеларији трке. 
 

Напомена Организатор задржава право измене и допуне пропозиција, о чему ће 
благовремено обавестити вође екипа најмање пола часа пре почетка такмичења. 
У случају потребе и одобрењу представника организатора и БСС биће одржан 
Технички састанак са вођама екипа најмање пола часа пре почетка такмичења 
 

Представник 
организатора и 
контакт: 

Ангеловски Игор – 062/799-709 
bksputnjikvaljevo@mail.ru 

Медицинска 
празња 

На старту-циљу биће присутно амбулантно возило Хитне медицинске помоћи 
са лежајем и стручна медицинска екипа.   

 
Најближа 
медицинска 
установа 

Дом Здравља Ћићевац, улица Светога Саве 19/А 
037/811-599 и 037/811-343 

Опрема 
такмичара 

Сви такмичари морају носити заштитне кациге и имати технички исправне 
бицикле. Трка се вози искључиво на МТБ бициклима. 

ПОСЕБНЕ 
НАПОМЕНE 
У ВЕЗИ 
COVID-19. 
 

Организатор ће спроводити важеће мере и препоруке надлежних органа за 
превенцију и смањење ризика преношења вируса COVID-19 . 
Молимо све учеснике да се придржавају упутстава организатора  и важећих мера 
надлежних државних органа. 
Сваки спортистак оји активно учествује на такмичењу треба да достави судијама 
потписану изјаву да у периоду од 10 дана од дана давања изјаве није био у 
свесном контакту са особом код које је потврђена болест COVID-19. 

 

НАПОМЕНА: Скица стазе, тачно седиште канцеларије и друге информације биће 
достављене накнадно пошто надлежни државни органи дају дозволу за стазу на којој 
ће моћи да буде одобрени број учесника у складу са епидемиолошком ситуацијом 


