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ТЕХНИЧКИ ПРАВИЛНИК ЗА ДРУМСКЕ ТРКЕ
Овај Правилник обухвата и прописује правила за све националне друмске бициклистичке
трке - Куп Србије, Првенства Србије и друга друмска такмичења у организацији или
суорганизацији Бициклистичког савеза Србије (у даљем тексту БСС). Овај Правилник
примењује се и за друге друмске бициклистичке трке које се организују на територији
Републике Србије у организацији чланова БСС или других организација. Све што се у овом
Правилнику наводи у мушком роду, поштујући у потпуности родну равноправности,
односи се и примењују и на женски род.
За све што није обухваћено овим Правилником, примењиваће се правила светске
бициклистичке федерације - УЦИ.
За спровођење овог Правилника надлежан је БСС, кога представља Делегат именован од
стране Управног одбора БСС. У рангирању за Куп Србије учествују само клубови и њихови
такмичари који су регистровани у БСС.
1 КАТЕГОРИЈЕ ТАКМИЧАРА И ПРАВИЛА НАСТУПА
1.1

На бициклистичким тркама могу да учествују само особе којима је издата важећа
УЦИ лиценца за текућу такмичарску годину: такмичари и њихова пратња,
организатори, делегати, судије и остали лиценцирани учесници.

1.2

Званичне категорије за Куп Србије у појединачној и екипној конкуренцији су:
 Сениори / Сениорке……...……………………………………………….…(Елите)
 Јуниори / Јуниорке (У-19) …………………………………………...(17 и 18 год.)
 Кадети / Кадеткиње (У-17)...………………………………………...(15 и 16 год.)
 Млађи кадети/ Млађе кадеткиње (У-15)..…………………………..(13 и 14 год.)
 Полетарци/Полетарке (У-13)……………..………………………….(11 и 12 год.)
 Млађи Полетарци/Млађе полетарке (У-11)..……………………..(испод 11 год.)
 Ветерани / Мастерс (30 +) М/Ж………..…….……....(А30+, Б40+, Ц50+, Д60+)

1.3

Поред категорија наведених у члану 1.2 сваки организатор о свом трошку може
организовати трке и у другим категоријама и то само ревијално (појединачно и без
бодовања за Куп или Првенство):
 Рекреативци / ЦФА М/Ж……..………………………………………Лични избор
 Деца (У9) М/Ж………………..………………………………………Лични избор

1.4

Да би трка била одржана као Првенство Србије или да би била бодована за Куп
Србије потребно је да у конкуренцији мушкараца у свим категоријама, укључујући
категорију млађих кадета и старије, стартује најмање 3 такмичара, а за ветеране, све
женске категорије, полетарце и млађе полетарце ово правило не важи.

1.5

Уколико у тркама за Куп Србије није испуњен услов из члана 1.4 овог Правилника,
примениће се члан 1.7 овог Правилника за бодовање генералног пласмана Купа
Србије.
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1.6

Носилац такмичарске лиценце може на трци за Куп Србије, по сопственом избору, а
уз захтев тренера и писану сагласност селектора, да наступи у вишим категоријама
од оне за коју је регистрован, при чему му се не ускраћује право да на свакој следећој
трци за Куп Србије или Првенство Србије у истој дисциплини поново наступи у
својој нижој категорији. У том случају остварени пласман и бодови на тој и
следећим тркама рачунаће се за категорију у којој се наведени пласман остварио. На
Првенству Србије које је регистровано у УЦИ календару, такмичар је у обавези да
наступи у својој узрасној категорији.

1.7

Уколико у појединим категоријама нема прописани минимум 3 три такмичара на
старту, такмичари ће наступати са наредном старијом категоријом и могу возити
само са преносом који важи за своју млађу категорију. У оваквом случају, такви
такмичари се не рачунају за потребан број на старту старије категорије, али
остварују пласман у старијој узрасној категорији, при чему не освајају бодове за
вишу категорију, већ само за своју категорију за генерални пласман Купа Србије и
то по принципу умањена за 50 процената у односу на систем бодовања наведен у
члану 6.7 овог Правилника, док такмичари у вишој категорији освајају бодове за
места која су остварили у укупном пласману на трци.

1.8

Уколико на Првенству Србије у појединим категоријама нема три такмичара за
наступ те категорије, трка ће се одржати, а такмичари се могу такмичити на трци за
једну вишу категорију где остварују пласман. Ови такмичари се не рачунају за
потребан број на старту и возе на преносу за своју категорију.

1.9

Такмичари који имају лиценцу Мастерс не могу се такмичити за категорију Елите,
осим што могу стартовати заједно, а пласман ће остварити само у категорији
Мастерс.

1.10 У току дана на такмичењу које организује БСС за једну категорију може да буде
одржана само једна друмска трка, са једним стартом, која ће се бодовати за Куп
Србије, или само једна дисциплина која се тог дана једина може организовати као
трка Првенства Србије. Изузетак од наведеног правила су брдско Првенство
Србије и Првенство Србије у критеријуму, као и индивидуални хронометар.
1.11 Такмичар који је члан клуба у БСС, а истовремено је и члан тима регистрованог
при УЦИ у истој дисциплини, на појединачном Првенству Србије остварује пласман
за свој УЦИ тим, а остварено време или бодови могу се рачунати за екипни
пласман клуба у којем је регистрован у БСС.
1.12 Такмичар који је члан клуба регистрованог у БСС, а истовремено је и члан тима
регистрованог при УЦИ у истој дисциплини, може да наступи на тркама Купа
Србије, а његов појединачни пласман ће се рачунати и за екипни пласман клуба у
којем је регистрован у БСС.
Такмичар који је члан клуба регистрованог у другој федерацији чланици УЦИ, може
да наступи на тркама Купа Србије, али неће освајати бодове нити у појединачној,
нити у екипној конкуренцији.
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1.13 На такмичењу ће бити забрањен старт такмичару који не испуњава било који
законски и подзаконски пропис из области спорта, а нарочито уколико нема валидну
полису осигурања за бициклистички спорт и лекарски преглед који не сме да буде
старији од прописаног рока 6 (шест) месеци од последњег прегледа, а за чију
валидност одговара овлашћено лице његовог клуба.
2 ЗВАНИЧНА ТЕЛА И ЛИЦА, ОПИС ДУЖНОСТИ
2.1

Бициклистички савез Србије је грански савез бициклистичког спорта задужен за
све активности које се односе на регуларност такмичења за све бициклистичке трке
на територији Републике Србије - Куп Србије, Првенства Србије и друга такмичења
у организацији или суорганизацији Бициклистичког савеза Србије.

2.2

Судијска комисија БСС је овлашћено тело БСС које је задужено за све
активности које се односе на суђење трка које се одржавају на територији Републике
Србије - Куп Србије, Првенства Србије и друга такмичења у организацији или
суорганизацији Бициклистичког савеза Србије, а посебно да води табелу бодовања за
индивидуални и екипни пласман Купа Србије, прикупља резултате свих трка,
одређује редослед возила за сваку категорију појединачно за наредну трку и
обавља друге послове у складу са Правилником о раду Судијске комисије БСС.
Након одржане трке за Куп или Првенство Србије, Судијска комисија БСС у року до
48 сати доставља резултате свим клубовима, који у року до 24 сата могу доставити
писане примедбе, о чијем усвајању морају бити обавештени у року од 48 сати.
Судијска комисија БСС ће у року од 5 дана након одржане трке за Куп или
Првенство Србије, сачинити званичне и коначне резултате и исте доставити
канцеларији БСС, која о томе одмах информише све клубове и исте објављује на
сајту БСС. Табела генералног пласмана Купа Србије и редослед возила за наредну
трку морају бити ажурирани и у потпуности урађени у року од 48 сати од
објављивања званичних резултата и све то мора бити достављено канцеларији БСС,
која о томе одмах информише све клубове и објављује на сајту БСС.

2.3

Делегат такмичења је лице које одређује УО БСС и који на такмичењима прати
спортске и друге активности свих учесника бициклистичких манифестација. Делегат
у циљу регуларности на такмичењима може предузимати активности које се односе
на спровођење одредби овог правилника, међусобну сарадњу и координацију између
организатора, учесника трке, службених лица и других органа, а у одређеним
случајевима може донети обавезујуће одлуке и захтевати од свих учесника да их
спроводе уколико су оне у интересу регуларног и безбедног одржавање такмичења, а
између осталог може: одложити или отказати старт трке док се не испуне потребни
услови, затим, да у договору са Организатором и главним судијом, због
безбедносних услова, привремено прекинути такмичење, а такође може и да свим
учесницима на такмичењу, ради безбедног одржавања манифестације, наложи
обавезно предузимање потребних мера и радњи. Такође, не поступање ће се
сматрати и дисциплинским прекршајем у вези чега ће против учиниоца бити
поднети пријава надлежном дисциплинском органу БСС. У случају одсутности
Делегата на такмичењу, Главни судија обавља дужност Делегата на трци. Делегат
током трке не може обављати функцију спортског директора екипе.
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2.4

Дужности Делегата Купа Србије

2.4.1 БСС је дужан да Судијској комисији БСС и Делегату достави документацију за трку
(пропозиције, копије захтева за обезбеђење упућене МУП-у, за санитетску пратњу
упућену овлашћеној Медицинској установи и др.) коју је организатор најкасније 30
дана пре одржавања трке за Куп Србије у обавези да у електронској или писаној
форми проследи канцеларији БСС.
2.4.2 Делегат је дужан да по пријему пропозиција и прегледом истих процени да ли
организатор испуњава услове и правила одређена овим Правилником, као и УЦИ
правилаи о томе обавести канцеларију БСС.
2.4.3 Уколико Делегат по пријему пропозиција и прегледом истих процени да оне не
задовољавају правила одређена овим Правилником као и УЦИ правила, неопходно је
да о томе извести канцеларију БСС, а затим и да директно контактира организатора
и упути га на начин да се испуне потребни услови за одвијање спортских
такмичења према Правилнику. Ако организатор уочене неправилности не отклони у
року од 7 дана, Делегат ће о томе обавести канцеларију БСС, која извештава
надлежни орган БСС, који ће одредити другог организатора. О свему томе Делегат ће
сачинити писани извештај и у року од 3 дана исти доставити канцеларији БСС, која
ће га проследити Судијској комисији БСС.
2.4.4 У случају неправилности у припреми организације трке која се бодује за Куп или
Првенство Србије, Делегат је дужан да пре одржавања трке обавести канцеларију
БСС која ће обавестити све клубове и Судијску комисију БСС уколико се трка
неће бодовати за Куп или се неће одржати као Првенство Србије.
2.4.5 Уколико према мишљењу Делегата Купа Србије, такмичење није одржано у складу
са овим и/или УЦИ правилима, трка се неће бодовати за Куп Србије или Првенство
Србије, и о томе ће доставити одговарајући Извештај БСС.
2.4.6 Делегат Купа Србије је у обавези да се упозна са стазом, након чега ће заједно са
Организатором и Главним судијом констатовати да ли су у потпуности задовољени
сви потребни услови за одржавање такмичења.
2.4.7 Организатор је дужан да Делегату пре званичног почетка такмичења на увид достави
одговарајућа Решења и сагласности о одобрењу организације такмичења од стране
надлежних органа. У случају неправилности, Делегат ће од организатора захтевати
исправљање истих пре почетка такмичења, како би се трка одржала и бодовала за
Куп Србије или Првенство Србије.
2.4.8 Делегат за време одвијања такмичења обилази стазу и прати рад организатора,
судија, редара и такмичара, те у случају уочених неправилности може да упозорава
и налажемере за регуларно одржавање такмичења.
2.4.9 Након завршеног такмичења, Делегат је дужан да у року од 48 часова достави
извештај канцеларији БСС.
2.4.10 У случају потребе, а на захтев Делегата, Организатор мора да о свом трошку
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обезбеди одговарајуће возило са возачем, којим ће Делегат пре почетка и за време
одвијања такмичења бити на стази и пратити ток такмичења.
2.4.11 За трке под ингеренцијом БСС, БСС ће исплатити Делегату накнаде и трошкове
пута у складу са прописима и одговарајућим одлукама, а у случају коришћења
приватног возила, путни трошкови се признају по обрачуну 10 литара горива на
пређених 100 километара.
2.5

Судије

2.5.1 Све трке под ингеренцијом БСС, суди судијски колегијум на челу са Главним
судијом. Главног судију и чланове судијског колегијума одређује надлежни орган
БСС - Судијска комисија БСС.
2.5.2 Судије на тркама првенствено морају бити део организације, те се тако и понашати, а
нарочито да својим примерима утичу на све остале, као и да помажу организатору да
се такмичење што квалитетније одржи, и у складу са прописима.
2.5.3 Главни судија је у свом делокругу рада одговоран за комплетну регуларност
такмичења и руководи радом осталих судија, стартном процедуром, контролом
спровођења такмичења, као и резултата и осталим активностима које се односе на
рад судија.
2.5.4 Главни судија организује судијски колегијум тако да се у потпуности примењују
спортска правила БСС и УЦИ.
2.5.5 Главни судија може бити судија са звањем „Национални судија“ или вишим.
2.5.6 Главни судија након уласка прва три такмичара у циљ, организатору доставља
списак ових такмичара, како би организатор могао приступити церемонији
проглашења победника. У случају да организатор предвиђа посебно награђивање
мимо Правилника, о томе мора обавестити Главног судију пре почетка такмичења и
своју сатницу доделе признања треба прилагодити претходно наведеном.
2.5.7 Путничко возило за Главног судију и чланове судијског колегијума на трци
обезбеђује организатор. Свака категорија мора бити покривена са најмање једним
независним возилом судија (пример: трка Елите и јуниори – два возила). Делегат
као лице ангажовано од стране БСС може бити у возилу са главним судијом, а у
случају потребеи по сопственој процени, и у неком другом возилу у каравану у вези
чега возач тог возила има обавезу да поступа по захтеву Делегата.
2.6. Судијски колегијум
2.6.1 Задатак судијског колегијума је да спроводи спортска правила БСС и УЦИ у циљу
регуларности такмичења.
2.6.2 Судије на такмичење долазе у договору са Главним Судијом. Судијски колегијум
минимално сачињавају:
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Главни судија
Судија редоследиста
Судија хронометриста
Судија на стази

2.6.3 Један од судија може бити ангажован као секретар судијског колегијума.
2.6.4 Трошкове судијских такси и путне трошкове за све судије које учествују у раду на
Куповима Србије и Првенствима Србије, сноси и исплаћује БСС. Судијска комисија
БСС доставља канцеларији БСС списак делегираних судија са списком судијских
такси и путних трошкова по обрачуну 10 литара горива за пређених 100 километара
за употребу приватног возила.
3 ОПШТА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА ТАКМИЧЕЊА
3.1

Организатор такмичења је дужан да на време обезбеди све потребне услове за
одржавање трке. Организатор је дужан да одреди особу која у име организатора
договара са надлежним институцијама поводом организовања трке и одржава
комуникацију са Делегатом и Главним судијом.

3.2

Организатор одређује службена лица и канцеларију трке, који брину о обезбеђивању
потребних услова за рад званичних лица за време трке.

3.3

Организатор и целокупно остало особље на такмичењу, мора се примерено понашати
према свим учесницима у такмичењу и бити у потпуности неутрални у доношењу
својих одлука.

3.4

Организатор је у обавези да организује трке за све категорије само уколико се
бодују за Куп Србије. На захтев организатора најмање 7 дана пре трке УО БСС може
да донесе другачију Одлуку.

3.5

Најкасније 30 дана пре одржавања такмичења организатор је дужан да пошаље
канцеларији БСС комплетне пропозиције такмичења, које обавезно садрже поред
општих и следеће податке:










3.6

дан, место и време (сатницу) одржавања такмичења,
место пријаве такмичара и поделе бројева,
категорије које наступају,
дужину трка за сваку категорију,
предвиђене мере осигурања манифестације,
планиране награде,
детаљне информације о стази,
детаљне информације о најближој болници или другој здравственој установи,
детаљне информације о лицу које је од стране Организатора одређено као
особакоја у име организатора одржава комуникацију са учесницима такмичења

Организатор је дужан да изради службене акредитације за Одговорно лице трке које
је одређено са комуникацију са учесницима такмичења, као и за друга званична
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лица која су ангажована на такмичењу. Акредитацију за Делегата, Главног судију и
судијски колегијум обезбеђује БСС.
3.7

Организатор је дужан да прихвати и спроведе сугестије Делегата, а у супротном
Делегат и Главни судија у случају већих пропуста могу одлучити да се трка не
бодује за Куп Србије или Првенство Србије. У случају не испуњавања Законом
прописаних услова и обавеза, Делегат може привремено прекинути или отказати
такмичење.

3.8

Организатор трке мора да обезбеди неопходне услове за рад званичних лица и за
обраду података, а нарочито једну посебну просторију за рад судија пре, током и
након такмичења.

3.9

На рад Делегата и званичних лица БСС, организатор и друга лица која учествују на
такмичењу могу уложити писани приговор и упутити га Управном одбору БСС на
одлучивање, преко канцеларије БСС.

3.10 Организатор и Делегат задржавају право измена и допуна Пропозиција најкасније
30 минута пре старта прве трке, при чему морају бити обавештени представници
свих присутних учесника.
4 КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЕ ТРКА ЗА КУП СРБИЈЕ
4.1

Крајњи рок пријаве трке за бодовање за Куп Србије је 15. јануар, или до датума који
одреди Управни одбор БСС.

4.2

Управни одбор БСС, на основу извештаја из претходне године, доноси одлуку која
ће се трка бодовати за Куп Србије.

4.3

Управни одбор БСС је дужан да до 01. фебруара објави предлог календара
такмичења за текућу годину, а коначни календар Купа Србије за друмске трке
најкасније 40 дана пре почетка прве трке која се бодује у систему такмичења.

4.4

Измене или отказ термина трке организатор је дужан да достави канцеларији БСС у
писаној форми најкасније 15 дана пре утврђеног термина одржавања трке, са јасно
наведеним разлозима за предложене измене или отказивање.

4.5

У случају отказа од стране организатора, БСС преузима обавезу изналажења новог
организатора или сам преузима организацију у складу са овим Правилником.

4.6

Трка за Куп Србије и Првенство Србије не може стартовати пре 09:00 часова за
сениоре и мастерсе, а за остале категорије пре 11:00 часова.
5 ДИСЦИПЛИНЕ КУПА СРБИЈЕ

5.1

Званичне дисциплине Купа Србије



Једнодневна друмска трка,
Трка на бодове (критеријум),
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Индивидуални хронометар,
Екипни хронометар.

5.1.1 Да би били верификовани резултати за Куп Србије у Генералном пласману, морају
се одржати најмање 3 трке, за сваку категорију у току такмичарске сезоне.
5.1.2 У случају заједничке трке, на кружној стази или критеријуму, трка мора бити исте
дужине за све категорије, а пласман млађе категорије се узима из пласмана и биће
одређен на основу редоследа проласка циљне линије по проласку првог такмичара
кроз циљ, без обзира на категорију и евентуални заостатак за цео круг првог
такмичара друге категорије.
5.2

Једнодневна друмска трка

5.2.1 Ако се трка организује на кружној стази, дужина круга, због техничких и других
разлога, може бити мања од дужине предвиђене правилником УЦИ.
5.2.2 Ако организатор пропозицијама није другачије предвидео, такмичар који на
кружној стази на којој је у потпуности обустављен саобраћај буде достигнут за цео
круг од водећег такмичара у својој категорији у првој трећини трке, исту
моментално завршаваи не добија пласман.
5.2.3 Ако организатор пропозицијама није другачије предвидео, такмичар који на
кружној стази на којој је у потпуности обустављен саобраћај буде достигнут за цео
круг од водећег такмичара у својој категорији у другој трећини трке, исту
моментално завршава и добија пласман према позицији у моменту искључења без
постигнутог времена.
5.2.4 На стазама где није у потпуности обустављен саобраћај такмичар који на
контролној тачки заостане за водећим такмичарем своје категорије у прописаном
временском лимиту, на основу одлуке Главног судије и уз договор са организатором
може бити искључен са трке и не добија пласман.
5.2.5 Такмичар који на контролној тачки у другој трећини стазе заостане за водећим
такмичарем своје категорије у прописаном временском лимиту искључује се од
стране судија са трке, али добија пласман без постигнутог времена према позицији у
моменту искључења.
5.2.6 Контрола преноса је обавезна за прва три такмичара одмах по проласку кроз циљ
за сваку категорију за коју је предвиђено правилником, и то на свим тркама, осим
на брдским првенствима и брдским хронометрима. Код контроле преноса ланац мора
да буде постављен на најмањи зупчаник на точку и највећи зупчаник средњег
погона. У случају потребе, судија за појединог такмичара може захтевати контролу
преноса одмах након уласка у циљ. Недолазак на мерење преноса санкционише се
аутоматском дисквалификацијом. Такмичар који има дужи пренос ће бити
дисквалификован и нема право наступа на наредној трци за Куп Србије.
5.2.7 Такмичари у зони старта могу у присуство судије да изврше контролу преноса и
утврде техничку исправност за трку. Уколико се утврде неправилности, судија
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обавештава главног судију и Делегата о неправилностима (блокада преноса шрафом,
предњи мењач присутан иако је пренос мерен на малом ланчанику и друго) .
5.2.8 Сви такмичари морају да возе технички исправан тркачки бицикл у складу са
правилима УЦИ, а у категоријама кадети и у осталим млађим категоријама дозвољен
је старт такмичара и са бициклима које нису бицикли за цикло крос или друм.
5.2.9 Редослед возила у каравану на трци Купа Србије одређује се од стране Судијске
комисије БСС, према генералном пласману појединаца после одржане последње трке
бодоване за Куп Србије. За прву трку бодовану за Куп Србије редослед се одређује
према генералном појединачном пласману Купа Србије претходне године.
5.2.10 У случају спајања више категорија у Купу Србије, редослед возила у каравану
одређујесе на основу генералног пласмана више категорије.
5.2.11 Редослед такмичара и возила у каравану на Првенству Србије се одређује на основу
тренутног генералног пласмана Купа Србије, осим за прошлогодишњег првака, који
ће са својим клупским возилом имати приоритет, ако наступа у истој категорији у
којој је био првак.
5.2.12 Минимална дужина друмске трке за Куп и Првенство Србије је одређена према
категоријама:
Мушкарци
Сениори
Јуниори
Кадети
Млађи кадети
Полетарци
Млађи полетарци
Ветерани А – мастерс
Ветерани Б – мастерс
Ветерани Ц – мастерс
Ветерани Д – мастерс

Дужина
стазе
90 км
60 км
50 км
25 км
10 км
7,5 км
60 км
50 км
40 км
30 км

Жене
Сениорке
Јуниорке
Кадеткиње
Млађе кадеткиње
Полетарке
Млађе полетарке
Ветеранке А – мастерс
Ветеранке Б – мастерс
Ветеранке Ц – мастерс
Ветеранке Д – мастерс

Дужина
стазе
60 км
40 км
25 км
15 км
7,5 км
5 км
40 км
30 км
20 км
15 км

У случају посебних карактеристика стазе или због техничких и других разлога, Делегат у
договору са Главним судијом и Организатором може дозволити одређена одступања у
погледу дужине стазе.
Напред наведена табела примењиваће се и за Првенства Србије, осим за категорије чија
је дужина прописана УЦИ правилима.
5.2.13 Кад први такмичар било које категорије заједничке трке, на кружној стази, прође
линију циља, сви такмичари после њега завршавају трку.
5.2.14 Организатор је дужан да у пропозицијама наведе временски лимит који се може
кретати између 8% - 15% од времена победника, а такође може одредити и
контролне тачке у току саме трке на којима ће се мерити заостатак, а у договору
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са главним судијом могу се искључивати сви такмичари са већим заостатком у
односу на првог такмичара из своје категорије.
5.3

Индивидуални хронометар

5.3.1 Трка индивидуалног (појединачног) хронометра се организује у складу са
ПравилимаУЦИ, Пропозицијама и овим Правилником.
5.3.2 Дужина стазе у категоријама усклађује се према УЦИ правилима, осим за
категорије које нису обухваћене УЦИ правилником.
Мушкарци
Сениори
Сениори испод 23 г.
Јуниори
Кадети
Млађи кадети
Полетарци
Млађи полетарци
Ветерани А – мастерс
Ветерани Б – мастерс
Ветерани Ц – мастерс
Ветерани Д – мастерс

Дужина
ста
зе
30 – 40 км
20 – 30 км
15 – 25 км
10 – 15 км
5 – 10 км
2 – 5 км
1 – 3 км
10 – 15 км
10 – 15 км
10 – 15 км
10 – 15 км

Жене
Сениорке

Дужина
ста
зе
15 – 25 км

Јуниорке
Кадеткиње
Млађе кадеткиње
Полетарке
Млађе полетарке
Ветеранке А – мастерс
Ветеранке Б – мастерс
Ветеранке Ц – мастерс
Ветеранке Д – мастерс

10 – 15 км
7 – 10 км
2 – 5 км
1 – 3 км
1 – 3 км
10 – 15 км
10 – 15 км
5 – 10 км
5 – 10 км

5.3.3 Дужину стазе за трку брдског хронометра која се бодује за Куп Србије одређује
организатор у зависности од нагиба стазе или тежине успона.
Мушкарци
Сениори
Јуниори
Кадети
Млађи кадети
Полетарци
Млађи полетарци
Ветерани А – мастерс
Ветерани Б – мастерс
Ветерани Ц – мастерс
Ветерани Д – мастерс
5.4

Дужина
ста
зе
8 – 20 км
7 – 15 км
5 – 8 км
3 – 5 км
1,5 – 2 км
1 км
7 – 15 км
7 – 15 км
5 – 8 км
5 – 8 км

Жене
Сениорке
Јуниорке
Кадеткиње
Млађе кадеткиње
Полетарке
Млађе полетарке
Ветеранке А – мастерс
Ветеранке Б – мастерс
Ветеранке Ц – мастерс
Ветеранке Д – мастерс

Дужина
ста
зе
6 – 12 км
4 – 7 км
3 – 5 км
1,5 – 2 км
1 – 1,5 км
1 км
4 – 7 км
4 – 7 км
3 – 5 км
3 – 5 км

Екипни хронометар

5.4.1 Трка екипног хронометра се организује у складу са Правилима УЦИ,
Пропозицијама и овим Правилником.
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5.4.2 Уколико се за Куп Србије одржава трка Екипног хронометра, бодови се освајају
само за екипни пласман.
5.4.3 За трку екипног хронометра, једна екипа може стартовати са најмање три и са
највише четири такмичара. Трку мора да заврши најмање три такмичара, а као
време екипе рачунаће се време проласка линије циља трећег такмичара.
5.5

Преноси на бициклима за млађе категорије су за следеће трке ограниченина:






Јуниори и Јуниорке………………………………………………………...7,93 м
Кадети и Кадеткиње………………………………………………………..6,94 м
Млађи кадети и Млађе кадеткиње………………………………………...6,17 м
Полетарци и Полетарке……………………………………………………5,66 м
Млађи полетарци и Млађе полетарке…………………………………….5,66 м
6 ОРГАНИЗАЦИОНА И ПОСЕБНА ПРАВИЛА

6.1

Обележавање стазе

6.1.1 Стаза мора бити јасно обележена за правац кретања, као и километарским ознакама
у складу са прописима УЦИ. Стрелице или информативне табле са стрелицом којом
се обележава правац кретања морају да буду јасно уочљиве.
6.2

Заштитна опрема такмичара

6.2.1 На свим тркама, као и на загревању, обавезна је употреба заштитне кациге од
тврдог материјала у свим категоријама у складу са УЦИ правилима.
6.3

Медицинска помоћ

6.3.1 На сваком такмичењу је неопходно присуство санитетске екипе за пружање хитне
медицинске помоћи.
6.3.2 Организатор је обавезан да у пропозицијама наведе битне информације које се
односе на здравствене центре који могу пружити помоћ у случају незгоде (тачна
адреса, број телефона и друго).
6.3.3 Организатор је обавезан да обезбедити присуство доктора и амбулантних кола са
лежајем и комплетном екипом (доктор, техничар, возач), као и да Здравственим
центрима на траси трке најави одржавање манифестације.
6.3.4 Особље медицинске помоћи мора да поседује видљива обележја по којима ће се
лако препознати, а морају бити постављени на место где ће бити лако уочљиви.
6.3.5 Вођа медицинске екипе мора да има обезбеђену сталну везу са Главним судијом
и за тоје одговоран Организатор.
6.3.6 Медицински извештај се у случају потребе може додати извештају који Делегат
Купа Србије саставља по завршетку такмичења.
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6.3.7 Уколико је дошло да ангажовања пратећег амбулантног возила на транспорту
повређеног лица ка надлежној медицинској установи, којом приликом је
амбулантно возило напустило место такмичења, Делегат у договору са Главним
судијом може донети одлуку да привремено прекине такмичење, до повратка
медицинске екипе са возилом.
6.4

Пријава за трку

6.4.1 Организатор је дужан да пријаве учини доступним заинтересованим клубовима, а
вође екипа имају обавезу да такмичаре пријаве за трку до времена које је
назначено у пропозицијама.
6.4.2 Такмичари који су чланови клубова регистрованих у БСС, на Куповима Србије и
Првенствима Србије не плаћају стартнину.
6.5

Стартни бројеви

6.5.1 Стартне бројеве је дужан да обезбеди БСС. БСС је такође дужан да обезбеди
адекватна помоћна средства којим ће се број закачити на дрес или бицикл.
Уколико се трка не бодује за Куп Србије или Првенство Србије, напред наведено
неопходно је да обезбеди организатор такмичења.
6.5.2 Стартни број се поставља у складу са правилима УЦИ и упутствима судија, тако да
буде добро видљив. Намерно оштећење или прекрајање бројева се карактерише
као повреда правила и повлачи за собом одговарајуће санкције.
6.5.3 Пријаве и преузимање стартних бројева искључиво је у делокругу вође екипе.
6.5.4 Пријава и преузимање стартних бројева врши се у складу са пропозицијама.
6.5.5 Организатор треба да обезбеди бројеве за возила и исте достави Главном судији
пре старта трке.
6.5.6 Вође екипа су дужне да по завршетку такмичарске сезоне канцеларији БСС врате
стартне бројеве.
6.6.

Ток трке

6.6.1 Такмичари су дужни да правилно савладају задату дистанцу и није им дозвољено да
на било који начин скраћују стазу или на неки други преварни начин остваре
предност.
6.6.2 Такмичари морају да се понашају пристојно и духу фер плеј-а према другим
возачима и званичним лицима. Не придржавање напред наведеног повлачи за
собом прописане санкције.
6.6.3 На кружним стазама такмичар мора, без уздржавања, да пропусти такмичара
возача који га је стигао за цео круг и поступи по упутствима судија.
страна 13 oд 17

Бициклистички савез Србије – Технички правилник за друмске трке

6.6.4 Вође екипа су у обавези да поседују важећу лиценцу у трци, коју су у обавези да
презентују судијама приликом пријаве такмичара.
6.6.5 Сви носиоци лиценци и учесници на такмичењима морају да поштују природно
окружење и не смеју да остављају отпатке за собом, нити на други начин
угрожавају простор на коме се одвија такмичење. Не придржавање напред
наведеног повлачи за собом прописане санкције као прекршај не поступања по
упутствима судија.
6.7

Бодовање

6.7.1 Трке за Куп Србије се бодују тако што такмичари и екипе освајају бодове.
Такмичар и екипа осваја онолико бодова колико се додељује за освојено место.
Уколико је такмичење међународно, страни такмичари или екипе не освајају
бодове, а домаћи такмичари и екипе освајају бодове на основу редоследа домаћих
такмичара. За пласман након 20. места сваки такмичар осваја 1 бод, а екипа 2 бода.
Бодовање у појединачној и екипној конкуренцији спроводи се према следећој
табели:
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. +

Бодови за
појединачни пласман
30
25
20
18
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

Бодови за
екипни пласман
40
30
20
17
14
12
10
8
6
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Напомена:
DNF (did not finish) - одустао од трке,
DSQ (disqualified) – дисквалификован,
DNS (did not start) – није стартовао,
OTL – изван временског ограничења.
6.7.2 У генералном пласману Купа Србије у једној такмичарској сезони такмичару се
рачунају бодови са свих трка Купа Србије. Првенства Србије се не бодују за
генерални пласман Купа Србије. Победник Купа Србије је такмичар или екипа који
освоје највећи број бодова.
У случају да у појединачном генералном пласману два такмичара имају једнак
број бодова, боље рангиран ће бити такмичар који има више победа, више других
места итд.
6.7.3 Екипу чине најмање три такмичара из истог клуба. Екипни пласман на свакој
трци рачуна се упоређивањем броја извезених кругова и сабирањем времена у
појединачном пласману тројице најбоље пласираних такмичара из екипе у истој
категорији по принципу да такмичари са више извезених кругова имају бољи
пласман од оних са мањим бројем, узимајући у обзир и остварено време.
На крају сезоне проглашавају се три најуспешније екипе. Уколико је збир бодова у
екипном генералном пласману исти, примењује се правило као у појединачном
генералном пласману за Куп Србије.
6.7.4 Рангирање Екипног пласмана у Генералном пласману Купа Србије и на друмском
Првенству Србије, осим ако се не одржава посебно екипно Првенство Србије, биће
спроведено за све клубове без обзира да ли су остварили екипни пласман на
појединачним такмичењима Купа Србије, тј. на друмском Првенству Србије и без
обзира да ли су имали потребан број такмичара за екипни пласман и то тако што
након пласмана екипа које су испуниле услов минималног броја 3 три такмичара
додају се остале екипе са 2 два односно 1 такмичаром, редоследом на основу
појединачног пласмана.
6.7.5 Уколико је на трци вожено изузетно споро у односу на планирану сатницу,
Делегат након консултација Главним судијом и Организатором може да донесе
одлуку да се смање или укину награде, или да се трка бодује са 50% мање бодова
за Куп Србије.
6.8

Награде

6.8.1 Новчане награде за такмичења за Куп Србије обезбеђује и исплаћује организатор
такмичења, уколико је то предвиђено пропозицијама.
6.8.2 Такмичару из млађе категорије припада и новчана награда из старије категорије,
уколико су заједно наступили такмичари ових категорија и ако је трка била исте
дужине за обе категорије. Када је трка за Куп Србије отвореног карактера, награде
се додељују освајачима без обзира на земљу припадности, док се бодови додељују
само такмичарима екипа регистрованим у БСС у складу са чланом 6.7.1. овог
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правилника.
6.9

Дисциплинске мере и жалбе

6.9.1 Такмичар који је трку завршио, одустао или је дисквалификован, не сме да се
налази на стази трке. Такмичар који је одустао дужан је да се обавести судију или
вођу екипе, који информацију о одустајању мора одмах доставити најближем
судији, а ако то није могуће, онда на циљу. Непоштовање напред наведеног,
санкционише се у складу са прописима као не поступање по упутствима судије.
6.9.2 Такмичарима је строго забрањено да се загревају на стази кад је трка других
категорија у току, а непоштовање напред наведеног санкционише се у складу са
прописима као не поступање по упутствима судије.
6.9.3 На свим тркама под ингеренцијом БСС учесници ће за све прекршаје одговарати
у складу са овим Правилником, Кодексом казни БСС, дисциплинским
правилником БСС и другим правилницима који се односе на казне за
неправилности. Уколико се казна не измири у року од 15 дана од правоснажности и
коначне одлуке надлежног органа БСС, забрањено је учешће кажњеног појединца
или екипе на свим такмичењима док се казна не измири, о чему се мора приложити
одговарајући доказ да је обавеза измирена.
6.9.4 Уколико неко од такмичара сматра да је током трке на било који начин оштећен
или има приговор на понашање другог такмичара, дужан је да то саопшти свом
вођи екипе који, то треба да пријави судији непосредно по проласку кроз циљ.
Званичну жалбу у писаној форми треба да уручи Главном судији најкасније 30
минута након проласка последњег такмичара кроз циљ или 30 минута по
објављивању резултат на трци.
6.9.5 Судијски колегијум доноси одлуку након што провери све чињенице, саслуша све
стране у спору, судије на стази и сведоке. На одлуку Судијског колегијума могуће
је уложити писану жалбу Делегату БСС, користећи за то прописани образац.
Уколико одлука о жалби утиче на церемонију проглашења победника, Делегат је у
обавези да донесе одлуку пре званичног церемонијала проглашења победника.
Церемонија проглашења мора се одржати по одлуци Делегата без обзира да ли ће се
оштећени жалити следећој инстанци. Уколико одлука о жалби не утиче на
церемонију проглашења победника, Делегат има рок од 48 сати да донесе одлуку.
6.9.6 У случају да оштећени и даље није задовољан, у року од три дана након добијања
званичних резултата, жалбу може послати канцеларији БСС која ће је проследити
Управном одбору БСС на одлучивање и чија одлука је коначна.
7 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
7.1

Све лиценциране особе подношењем захтева за издавање лиценце, прихватају овај
Правилник и тиме се обавезују да ће га строго поштовати и држати се његових
начела, а својим стартом их усвајају и потврђују да су упознати са свим наведеним
у овом Правилнику, као и да сама пријава подразумева да возе на сопствену
одговорност.
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7.2

У случају промене прописа извршених од стране УЦИ, овај правилник ће бити
допуњен са истим изменама, о чему ће бити обавештени сви клубови, а промене
ће бити објављене на сајту БСС.

7.3

Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку како је донет, а за тумачење
његових појединих одредби надлежан је Управни одбор БСС.

7.4

Овај Правилник је усвојен на седници Управног одбора БСС дана 21.01.2022.
године и ступа на снагу даном усвајања.

7.5

Усвајањем овог Правилника стављају се ван снаге сви остали раније усвојени
правилници.
Председник
Радомир Павловић
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