
            

 

ТРКА КРОЗ ВОЈВОДИНУ ЗА ЖЕНЕ 2022 

                  П Р О П О З И Ц И Ј Е 
 
 

ОРГАНИЗАТОР БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ  и  БК ЈЕДНОТА ШИД 

НАЗИВ ТРКЕ ТРКА КРОЗ ВОЈВОДИНУ ЗА ЖЕНЕ 

ДАТУМ И МЕСТО 
ОДРЖАВАЊА 

СУБОТА 16.07.2022.године.   ЈЕДНОТА ШИД 11.часова 
                                    Манастир СВЕТА ПЕТКА 16.часова 
НЕДЕЉА 17.07.2022. године језеро Брује Ердевик 11.часова 

ПРАВО УЧЕШЋА Имају све здраве и осигуране такмичарке, лиценциране за 2022. годину 

КАНЦЕЛАРИЈА ТРКЕ 
На месту старта. У ПРОСТОРИЈАМА ФК ЈЕДНОТЕ 
Смештај иностраних такмичара у мотелу Далас Шид од петка 15.07. – 19.часова 
                Домаћи такмичари мотел Далас субота 16.07. – 13.часова 

 

ЕLIТ W,  WU19, WU17 25.КРУГОВА 11:00 

ЈЕДНОТА ШИД   

РЕСТОРАН ДАЛАС РУЧАК 14:00 

ELIT W, WU19, WU17 7.km ХРОНОМЕТАР 16:00 

МАНАСТИР СВ.ПЕТКА   

   

ELIT W, WU19, WU17 20.KРУГОВA 11:00 

EРДЕВИК ЈЕЗЕРО БРУЈЕ   

   

СТАЗА 
ШИД - ЈЕДНОТА – 1 круг = 1150 м   
МАНАСТИР СВЕТА ПЕТКА – 7.км 
ЕРДЕВИК ЈЕЗЕРО БРУЈЕ – 1.круг - 2.7км 

МЕСТО И ВРЕМЕ 

ПРИЈАВЕ 

Пријаве слати на е-маил адресу sudijskakomisija@bss.rs најкасније до 15.07.2022.. до 
12:00 часова. Подела бројева од 09:00.  До 10:45.часова 

ТРОШКОВИ Организатор сноси трошкове организације трке и наградa према Правилнику. 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

Победник је такмичар у свакој категорији који стазу пређе за најкраће време. 
Такмичари достигнути за круг у првој трећини трке напушта стазу и нема 
пласман. Остали такмичари сустигнути за цео круг имају пласман и 
завршавају кад први такмичар прође линију циља. 
 

МЕСТО ПРОГЛАШЕЊА 

ПОБЕДНИКА 

На месту фидинг зоне на подијуму код ресторана Једнота .  
Проглашење ће бити 15 минута по завршетку трке. 
Ердевик код места старт циљ 

НАГРАДЕ 
Наградиће се медаљама три најбоља такмичара у свакој категорији. 
У генералном пласману ПЕХАРИ 

mailto:%20sudijskakomisijabss@bss.rs


ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 

Трка се вози по  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. КОНТРОЛА ПРЕНОСА WU19 I WU17 прве три по завршетку трке.  

КАЗНЕ И ЖАЛБЕ Према кодексу казни БСС 

МЕДИЦИНСКА 
ПРАТЊА 

 присутно амбулантно возило Хитне медицинске помоћи са лежајем и стручна 
медицинска екипа. 

МЕДИЦИНСКА 
УСТАНОВА 

Дом здравља Шид - Тел: 022 712 522 Најближа болница С. Митровица 022 615 130 

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 

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 и важећих мера. Сваки спортиста 

који активно учествује на такмичењу мора да потпише писану изјаву којом изјављује 

да у периоду од 10 дана од давања изјаве није био у свесном контакту са особом код 

које је потврђена болест 

COVID -19 и да је достави при подизању бројева 
Тренери, механичари, пратња су у обавези да сво време носе заштитне маске и држе 
прописано одстојање. Kо не буде поштовао биће замољен да напусти такмичење. 
Строго се забрањује руковање, грљење, љубљење, и сваки блиски контакт за време 
одржава спортске манифестације-бициклистичке трке.  
 

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 30.мин пре старта прве трке. 

КОНТАКТ Слободан Радовановић  0648633512 

   
 

ПРИЛОГ - СКИЦА СТАЗЕ СА 

ПРОФИЛОМ







 
 


