
                                  

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ 

Друм – Берановац 2022. 

                  П Р О П О З И Ц И Ј Е 
 

Организатор Бициклистички савез Србије  и БК Металац – Краљево 

Назив трке Првенство Србије - друм – све категорије 

Датум и место одржавања Недеља 26.06.2022. године, Берановац - Краљево  

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

Канцеларија трке Од 07.00 часова Аутодром Берановац, Старт у 09.00 часова. 

Категорије, дужина стазе и 

време Старта 

Сениори ELITA (м) 13 кругова х 11,3 км = 146,9 км 09,00 

Јуниори  U 19 (м) 10 кругова х 11,3 км = 113,0 км  09,05 

Кадети U 17 (м) 7 кругова х 11,3 км = 79,1км 13,00 

Мастерси A 6 кругова х 11,3 км = 67,8 км 13,08 

Мастерси B 6 кругова х 11,3 км = 67,8 км 13,08 

Мастерси C 6 кругова х 11,3 км = 67,8 км 13,08 

Мастерси D 6 кругова х 11,3 км = 67,8 км 13,08 

Сениорке ELITA (ж) 14 кругова х 5,2 км = 72,4 км 15,00 

Јуниорке U 19 (ж) 9 кругова х 5,2 км = 47,0 км 15,02 

Кадеткиње U 17 (ж) 7 кругова х 5,2 км = 36,2 км 15,05 

Млађи кадети U15 (м) 7 кругова х 5,2 км = 36,2 км 17,00 

Млађи полетарци U 11 (м) 5 кругова х 1,8 км = 9 км 17,00 

Полетарке U 13 (ж) 5 кругова х 1,8 км = 9 км 17,30 

Полетарци U 13 (м) 4 круга х 5,2 км = 20,8 км 18,00 

Млађе кадеткиње U 15 (ж) 4 круга х 5,2 км = 20,8 км 18,40 

Млађе полетарке U 11 (ж) 3 круга х 1,8 км = 5,4 км 18,40 

   

Стаза 
Аутодром Берановац – старт и циљ Велики круг  = 11.300 м – Сениори, јуниори, 
кадети и мастерси  Средњи круг 5.200 м – жене – јуниорке, кадеткиње, млађи кадети 
и млађе кадеткиње Мали круг 1.800 м – полетарци (ж) и млађи полетарци (м, ж) 

Место и време пријаве 

Пријаве се достављају најкасније до среде 22.06.2022. до 12.00 часова на обрасцу на 
email адресу sudijskakomisija@bss.rs.  
Стартна листа биће објављена на сајту БСС 24 часа пре трке. 
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.  
Екипни пласман се рачуна на основу три најбоља пласирана такмичара. 
Редослед екипа, прво екипе са пуним бројем кругова, даље екипе са 1,2,3 и 
више кругова заостатка. 

Место и време 

проглашење победника 

Проглашење победника на месту старта и циља 15 минута по завршетку 
последњег такмичара из наведене трке.  

Награде 
Појединачно и екипно награђивање. Наградиће се медаљама по три најбоља 
појединца у свакој категорији и три најбоље екипе. 
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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. 
Достигнути такмичари остају на стази, настављају своју вожњу уз забрану 
прикључивања такмичарима који су их достигли. У случају заједничког рада 
достигнутог такмичара, са оним који га је достигао, оба такмичара ће бити 
кажњена. 
Пре старта трка млађих категорија судије ће прегледати бицикле и неће дозволити 
старт такмичара који имају видно неисправан бицикл по техничким прописима. 
Није дозвољено да на средњем погону бицикла буду ланчаници који не одговарају 
прописима, било да напред мењач постоји или не постоји. На задњем точку није 
дозвољено ограничавање хода мењача већ мењач мора да се спусти ланац на 
најмањи ланчаник. 
Сви такмичари, у екипи која наступа, морају имати једнообразну опрему.   
Четири првопласирана такмичара млађих категорја одмах након циља трке јављају 
се код главног судије ради контроле преноса. 
Пратња возилима дозвољено је једно возило по екипи. Возила се крећу искључиво 
десном коловозном траком, без преласка средишне линије. Прелазак средишне 
линије и затварање леве саобраћајне траке возилом повлачи казну у складу УЦИ 
прописима. 
Додавање хране и воде из возила је строго забрањено. Техничка зона за додавање 
хране и воде је у зони старта-циља, 200 метара пре и 200 метара после. Додавање 
хране и воде завршава се два круга пре краја трке. 
Радио веза ће бити доступна на месту старта за 10 возила за сваку трку. Радио тур 
воде главне судије. 

Казне и жалбе Према кодексу казни БСС  

Медицинска пратња Обезбеђена је лекарска и санитетска пратња током трке. 

Медицинска установа Дом здравља Краљево – Југ Богданова 110, Краљево тел: 036/301-624 

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 Радомир Павловић 063 606 338,  Милош Миладиновић 064 43 63 070 

   
 

ПРИЛОГ - СКИЦА СТАЗЕ – у прилогу 

 

 


