На основу члана 38. Статута Бициклистичког Србије, Управни одбор БС Србије, на седници
одржаној 06.06.2022. године, усвојио је

ПРАВИЛНИК
О БЕЗБЕДНОСТИ И СИГУРНОСТИ НА БИЦИКЛИСТИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
БИЦИКЛИСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ (БСС)

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се садржај и облици безбедности свих субјеката који учествују у
организовању и спровођењу бициклистичких такмичења на начин којим се гарантује потпуна
безбедност и сигурност свих учесника на бициклистичком такмичењу.
Правилник наводи организационе мере које имају за циљ да осигурају безбедност и сигурност на
борилишту – траси трке и око ње, пре, током и после сваког такмичења.
Члан 2.
На траси трке и у њеној непосредној близини забрањене су све политичке манифестације.
Строго се забрањује промоција или оглашавање, на било који начин, било каквих политичких
порука и све друге политичке активности на траси трке и у њеној непосредној близини, пре, за
време и после бициклистичког ракмичења.
II - МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА И НЕДОЛИЧНОГ ПОНАШАЊА НА СПОРТСКОЈ
ПРИРЕДБИ
Члан 3.
Безбедност у бициклистичкој организацији остварује се кроз:
• јединствено поступање у примени безбедоносних мера и активности на подручју
Бициклистичког савеза Србије, у свим степенима такмичења и у складу са одговарајућим
прописима БСС и УЦИ – Светске бициклистичке федерације,
• сарадњу бициклистичке организације са свим субјектима система безбедности, а нарочито са
надлежним органом унутрашњих послова (у даљем тексту: МУП) инспекцијама и другим
органима и организацијама који су задужени за остваривање безбедоносних задатака,
• организовано предузимање превентивних мера и активности којима се ефикасно спречава
угрожавање живота људи и имовине,

• доследну примену закона и других прописа којима се уређују безбедоносна питања, а нарочито
прописа бициклистичке организације којима се конкретније утврђују обавезе и начин
организовања такмичења, који гарантују безбедност свим учесницима такмичења и гледаоцима
који присуствују такмичењу.
Члан 4.
Под насиљем и недоличним понашањем на спортским приредбама, у смислу овог Правилника,
сматра се нарочито:
• физички напад на учеснике такмичења,
• физички обрачун између учесника на такмичењу,
• бацање на трасу трке или у гледалиште предмета који могу да угрозе живот, физички интегритет
или имовину,
• изазивање мржње или нетрпељивости која може да доведе до физичких сукоба учесника,
• оштећење на јавној површини на којој се организује бициклистичко такмичење,
• изазивање нереда и ремећење тока бициклистичког такмичења или угрожавање безбедности
учесника такмичења или трећих лица,
• неовлашћени улазак на трасу трке,
• неовлашћени улазак у део одређен за судије поред линије циља,
III –ТРАСА ТРКЕ – БИЦИКЛИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
Члан 5.
Траса Трке у смислу овог Правилника разврставају се у четири групе, и то:
• траса трке у друмском бициклизму, домаћег и међународног такмичења
• траса трке у планинском бициклизму, домаћег и међународног такмичења
• траса трке у BMX бициклизму, домаћег и међународног такмичења
• траса трке у бициклизму на велодрому, домаћег и међународног такмичења
Члан 6.
Траса трке такмичења у друмском бициклизму (ROAD) представља одређену маршуту на јавним
саобраћајницама резервисаним за саобраћај моторних возила (осим ауто-пута).
Траса трке такмичења у планинском бициклизму (MTB) представља одређену маршуту на јавном
простору ван саобраћајница ( паркови, зелене површине, излетишта, шуме, ливаде, шумски
путеви, пешачке шумске стазе...)
Траса трке у БМХ бициклизму представља специјално уређену земљано-асфалтну површину
израђену у складу са међународним прописима

Траса трке у бициклизму на писти представља специјално уређену површину, крућну стазу, 200400 м, израђену од различитих подлога (дрво, бетон, асфалт) у складу са међународним прописима

IV - ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И ДРУГИХ СУБЈЕКАТА ЗА БЕЗБЕДНО ОДРЖАВАЊЕ
ТАКМИЧЕЊА
Члан 6.
БСС, бициклистички клубови и бициклистичке организације могу бити организатори
бициклистичког такмичења, домаћих и међународних, под јасно одређеним условима.
Организатор предузима све мере у циљу одражавања безбедног бициклистичког такмичења на
основу прописа и сарадње са другим субјектима у остваривању безбедности, предузима посебне
мере физичко-техничког обезбеђења ради чувања и обезбеђења објеката и друге имовине,
спречавања и откривања свих појава и понашања која могу угрозити безбедност људи и имовине,
и предузему друге мере и активности којима се обезбеђује вршење послова који су предмет овог
Правилника.
За спровођење мера из става 1. овог члана, могу се користити услуге посебних организација које
су регистроване за вршење послова физичко-техничке заштите.
Члан 7.
Свако бициклистичко такмичење мора бити пријављено надлежном органу унутрашњих послова
у складу са законом који регулише ову материју.
Организатор такмичења, без обзира да ли је реч о Савезу, клубовима или неким другим
организацијама, морају предузети све што је неопходно да би обезбедили ред и безбедност унутар
и око трасе трке, пре, за време и после такмичења.
Организатор је дужан је да у организацију такмичења укључи и прибави све потребне сагласности
од субјеката безбедности, а нарочито:
• органе МУП-а
• редарску службу
• санитетску службу са довољним бројем санитетских возила, санитетског особља, уређаја и
средстава за пружање прве помоћи, као и болницу која ће бити спремна да евентуално, прими
повређене,
• комуналне и друге службе,

V - ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ НАРУШАВАЊА ЈАВНОГ РЕДА И МИРА НА ТАКМИЧЕЊУ

Члан 8.
У случају нарушавања јавног реда и мира или других ексцеса на такмичењу, који се не могу
спречити или отклонити предвиђеним мерама и активностима, БСС делегат такмичења дужан је да
самоиницијативно или на предлог главног судије такмичења захтевати да се гледаоци упозоре
путем разгласа да не врше било какве радње и поступке који угрожавају безбедност, односно
нормалан ток одвијања такмичења
Службена лица у случају нарушавања јавног реда и мира настојаће да се такмичање одржи,
уколико је то могуће до краја, а органи безбедности и организатор такмичења дужни су да им
пруже сву неопходну помоћ.
Члан 9.
У смислу овог Правилника тежим случајевима угрожавања безбедности људи и имовине, сматрају
се:
• продор гледалаца на трасу трке, лично или возилом и угрожавање такмичара и такмичења и
ометању службена лица у спровођењу такмичења, као и физички напад на такмичаре и службена
лица
• нереди које карактерише безобзирно бацање на бициклистичку трасу стаклених и других
предмета, а посебно бацање средстава којима се могу угрозити животи гледалаца и такмичара
(експлозивна и друга средства подобна за повреде гледалаца)

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на сајту Бициклистичког савеза Србије
и престају да важе сви раније донети правилници везани за безбедност на такмичењу.

Председник

Радомир Павловић, проф.

