
                        

КУП СРБИЈЕ – МТБ 

„ВАЉЕВО У СРЦУ 2022.“ 
              П Р О П О З И Ц И Ј Е 

 

Организатор БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ и БК СПУТЊИК, Ваљево 

Назив трке МТБ КУП СРБИЈЕ „ВАЉЕВО У СРЦУ“ 

Датум и место одржавања 
Субота, 10.09.2022. године – 11.00 h,  
Село Бабина Лука поред Бранковине – 15 км од Ваљева 
– оријентациона позиција: 44°21´09.6 N и 19°56´46.0 Е 

Право учешћа 

Имају сви такмичари којима је претходно утврђена здравствена способност од 
стране надлежног лекара, поседују важећу полису осигурања и носиоци су 
лиценце бициклистичког спорта за 2022. у складу са Законом и правилима БСС 
и УЦИ. 

Канцеларија трке 

Поред места старта  

Технички састанак : 10. септембар 2022. од 10.30 на месту старта/циља  

 

Категорије, дужина стазе 

и време Старта 

 

Елит, У23,  (м) - 

M Elite, 

Јуниори (м)- M 

Junior 

13 кругова великих 26 км 11,00 h 

Елит, У23 (ж) - 

W Elite 

Јуниорке (ж) W 

Junior 

9 кругова великих 18 км  

Мастерс  6 кругова великих 12 км  

Кадети (м), 
MU17 

6 кругова великих 12 км  

Кадеткиње  
WU17 

4 кругa велика 8 км  

Мл. кадети 

MU15 
4 кругa велика 8 км  

Мл. кадеткиње 
WU15 

3 кругa велика 6 км  

Полетарци 
MU13 

3 кругa мала 4,5 км  

Полетарке 
WU13 

2 кругa мала 3 км  

Мл. полетарци 
MU11 

2 кругa мала 3 км  

Мл. полетарке 
WU11 1 круг мали 1,5 км  

 

НАПОМЕНА: СТАРТ СВАКЕ СЛЕДЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ БИЋЕ 5 

МИНУТА НАКОН ЗАВРШЕТКА ПРЕТХОДНЕ А ПО ОДОБРЕЊУ 

ГЛАВНОГ СУДИЈЕ!!! 



Стаза 

Стаза је кружна, дужине: велики круг- сса 2.000 м; мали круг сса 1.500 м и 

биће означена одговарајућим стрелицама које показују смер кретања, а у 

складу с техничким правилима, те тракама на траси и местима наглог мењања 

смера. За додавање воде и хране биће означена зона за освежење и техничку 

помоћ у близини старт-циљ зоне (положај на карти). Детаљи стазе видљиви су 

на графикону који је приложен овим пропозицијама. Стаза је означена и 

отворена за обилазак од петка 09.09.2022. у 14:00 часова. 

Стаза је отворена за тренинг од петка 09.септембра 2022. у 16.00 часова и у 

суботу 10. септембра 2022. у периоду 08.30-10,30 часова. 

Место и време пријаве 

- Пријаве морају садржавати име и презиме, назив клуба, категорију, пол и 

УЦИ ИД такмичара,   

- пријаве се примају до петка, 09. септембра 2022. године у 12,00 ч 

на е-маил адресу:sudijskakomisija@bss.rs. 

Подела бројева биће на месту старта – циља на улазу у порту цркве Светог 

апостола Луке у селу Бабина Лука поред Бранковине – 15 км од Ваљева. 

Подела бројева од 09:00. до 10:45. часова за прве такмичарске категорије, а за 

остале млађе категорије од 12.30 до 13,30 часова.  

Бројеве може преузети само особа са лиценцом БСС за 2022. годину. 

Трошкови 
Организатор сноси трошкове организације, као и наградa које ће бити 

додељене према Правилнику БСС. 

Оцењивање 

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

Проласком првог такмичара кроз циљ, такмичење се завршава за све такмичаре 

наведене категорије. Такмичари заостали за цео круг, остају у трци и возе док 

први такмичар те категорије не прође линију циља. Главни судија, у складу са 

датом ситуацијом може донети и другачију одлуку у складу са прописима. 

Место и време 

проглашење победника 

Проглашење за прве три категорије ће бити у 14:00 часова поред места старта, 

а проглашење осталих категорија биће након циља млађих полетарки.код 

старта и циља испред порте цркве Свети апостол Лука у Бабиној Луци. 

Награде 

Наградиће се медаљама три најбоља такмичара у свакој категорији, а 

организатор, спонзори и партнери у организацији  ће у складу са могућностима 

обезбедити и друге награде. 

Организатор задржава право да на основу договора са спонзорима и 

партнерима који прате бициклизам и организују и друге бициклистичке 

манифестације, појединим тркама додели посебна имена  и  обезбеди посебне 

награде за поједине учеснике о чему ће одлуке бити донете након завршетка 

сваке трке и исте ће бити уручене приликом свечане доделе медаља. 

Технички прописи 

Правила одржавања трке су прописана саобраћајним прописима, УЦИ 

правилником и МТБ техничким правилником БСС као и овим 

пропозицијама.  Победник је такмичар који у својој категорији стазу 

савлада у најкраћем временском периоду. Сви такмичари морају на стази 

носити заштитне кациге од тврдог материјала и стартне бројеве додељене 

од стране организатора. Користити технички исправан бицикл, возити 

тако да не угрожавају ни себе ни друге учеснике у догађају и без поговора 

поштовати сва упозорења комесара пре старта и у току такмичења. 

Такмичари достигнути за круг завршава трку кад линију циља прође 

први такмичар категорије у којој наступа. У складу са чл. 3.10 Техничког 

правилника БСС за МТБ трке, право измена и допуне пропозиција је 

могуће до 30 минута пре старта прве трке. 

Казне и жалбе Према кодексу казни БСС и УЦИ. 

Медицинска служба 
На месту старта и циља биће санитетско возило са лежајем и пратећом 

медицинском екипом. 

Медицинска установа 
Дом здравља Ваљево, улица Железничка 12;  – 014/315-0038 

Општа болница Ваљево, улица Обрена Николића 5: – 014/295-295 

mailto:sudijskakomisija@bss.rs


Остале одредбе 

Својим стартом возачи усвајају ове Пропозиције и возе на властиту 
одговорност. Организатор не одговара за поступке учесника према себи и 
другим лицима, као ни за било какву врсту евентуалне материјалне и 
друге нематеријалне штете настале током ове манифестације.   
Организатор не сноси никакве последице за непоштовање ових 
Пропозиција, као за поступке такмичара према трећим лицима. 
Организатор задржава право измена и допуна пропозиција уз обавезу да 
исте у договору са Делегатом БСС и судијама саопшти вођама екипа 
најмање 30 минута пре старта прве трке. 

Контакт 
e-mail: bksputnjikvaljevo@mail.ru 

ЗОРАН ЈЕЛИЋ 063/369-325   

ОРГАНИЗАЦИЈА 

МТБ трка „Ваљево у срцу 2022“ се организује уз одобрење и са Архијерејским 

благословом Епископа Ваљевског Г. Исихија а уз помоћ Града Ваљева, 

Завичајног удружења „Хаџи-Рувим“ Бабина Лука и Удружења слабовидих и 

слепих Града Ваљева, као и спонзора и пријатеља БК Спутњик Ваљево и БСС 

Напомена: 

До села Бабина Лука се може доћи скретањем са пута Ваљево-Београд или 

Ваљево – Шабац уз напомену да је од скретања, у дужини од око 5 км из оба 

правца пут оштећен, постоје рупе на путу и препоручујемо спорију вожњу. 
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