
 

              

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ – ДРУМ  

СЕНИОРИ До 23- Рума 2022. 

               П Р О П О З И Ц И Ј Е 
 

Организатор Бициклистички савез Србије  и БК Агресив - Рума 

Назив трке Првенство Србије - Друм – Сениори До 23 године 

Датум и место одржавања Недеља 29.05.2022. године, Рума 

Право учешћа Имају сви здрави и осигурани такмичари, лиценцирани за 2022. годину 

Канцеларија трке На месту старта у 10,00 часова. Старт у 11,00 часова  

Категорије, дужина стазе 

и време Старта 

 

Сениори До 23 год. 100,0 км 11,00 

Сениорке До 23 год. 60,0 км 11,01 

Стаза Кружна стаза , дужина круга 4,0 км  

Место и време пријаве 

Пријаве се достављају најкасније до четвртка 26.05.2022. до 12.00 часова на 
обрасцу на email адресу sudijskakomisija@bss.rs. 
 

Подела бројева на месту старта, најкасније до 1 сат пре старта категорије. 
Бројеве може преузети само особа са лиценцом за 2022. годину. 

Трошкови Организатор сноси трошкове организације трке и наградa према Правилнику. 

Оцењивање 

Победник је такмичар у свакој категорији који стазу пређе за најкраће време. 

Проласком првог такмичара кроз циљ, сви остали завршавају трку.  

Достигнути такмичари за круг не смеју користити заветрину друге категорије 

нити водећих такмичара.   

Место и време 

проглашење победника 
На месту старта и циља, по завршетку трке Сениорки до 23 год. 

Награде Наградиће се медаљама по три најбоља такмичара у свакој категорији. 

Технички прописи 

Трка се вози по Саобраћајним прописима, правилнику УЦИ, Правилнику БСС 

као и овим Пропозицијама. Сви возачи морају бити прописано одевени, носити 

заштитну кацигу, користити технички исправан бицикл, возити тако да не 

угрожавају ни себе ни друге учеснике такмичења и без поговора поштовати сва 

упозорења, комесара на старту и у току трке. 

Пратња тимским возилима је дозвољена у складу са прописима УЦИ. Возач 

тимског возила мора поседовати лиценцу БСС за 2022. годину 

Коришћење заветрине возила није дозвољено и у складу са УЦИ прописима, 

повлачи новчану казну возача моторног возила и казну такмичара. 

Казне и жалбе Према кодексу казни УЦИ и БСС. 

Медицинска пратња Обезбеђена је лекарска и санитетска пратња током трке. 

mailto:sudijskakomisija@bss.rs


Медицинска установа 
Дом здравља Рума – Орловићева бб, 022 471-220   

Општа болница Сремска Митровица, Стари Шор 65, 022 610 222 

Остале одредбе 

Својим стартом возачи усвајају ове Пропозиције и возе на властиту 
одговорност. Организатор не сноси никакве последице непоштовања истих, 
као за поступке такмичара према трећим лицима. 
Организатор задржава право измена и допуна пропозиција уз обавезу да исте 

саопшти вођама екипа најкасније 1 сат пре старта трке сваке категорије . 

КОНТАКТ Славко Михајловић 063/ 83 19 878 

 

ПРИЛОГ - СКИЦА СТАЗЕ СА ПРОФИЛОМ 

 

 

 

 


