
 

                                                                         

  

 

КУП СРБИЈЕ – МТБ 

„XCO ЛОГОС“ – Катићи  

              П Р О П О З И Ц И Ј Е 
 

Организатор 
Бициклистички савез Србије, „Брвнаре ЛОГОС – Катићи и Спортски 
савез општине Ивањица 

Назив трке МТБ Куп Србије – „XCO ЛОГОС“ – Катићи 

Датум и место одржавања Недеља 04.09.2022. године, Катићи – Брвнаре „Логос“ 

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 
На месту старта - циља на самом улазу у место Катићи – Брвнаре Логос.  

Технички састанак : 04. септембар 2022. од 10.30 на месту старта/циља 

Категорије, дужина стазе 

и време Старта 
 

WU17 4 мала круга 8 км 11,00 

MU15 4 мала круга 8 км 11,01 

WU15 2 мала круга 4 км 11,02 

M/WU13 1 мали круг 2 км 11,03 

M/WU11 1 мали круг 2 км 11,04 

Masters 3 круга 12 км 12,00 

CFA 2 круга 8 км 12,01 

MU17 3 круга 12 км 12,02 

W Junior 4 круга 16 км 13,00 

W Elite 5 кругова 20 км 13,01 

M Junior 5 кругова 20 км 13,02 

M Elite 7 кругова 28 км 13,03 

Стаза 

Стаза је кружна, дужине 4000 м (мали круг 2000 м), и биће означена црним 

стрелицама на белом папиру које показују смер кретања, а у складу с 

техничким правилима, те тракама на местима наглог мењања смера. За 

додавање воде и хране биће означене две зоне за освежење и техничку помоћ 

(положај на карти). Детаљи стазе видљиви су на графикону који је приложен 

овим пропозицијама. Стаза је означена и отворена за обилазак од суботе 

03.09.2022. у 11:00 сати. 
Стаза је отворена за тренинг од суботе 03.септембра 2022. у 11.00х  

до недеље 04. септембра 2022. у 10,30 часова 



Место и време пријаве 

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

ИД такмичара,   

- пријаве се примају до петка, 02. септембра 2022. године у 12,00 ч 

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

Подела бројева на месту старта – циља на улазу у место Катићи – Брвнаре 
„Логос“  
Подела бројева се обавља до 1 (један) сат пре старта прве трке. 

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

Трошкови Организатор сноси трошкове организације и наградaу. 

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. 

Место и време 

проглашење победника 

Подела награда 15 минута по завршетку групе трка, код старта и циља испред 

Брвнара „Логос“. 

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

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 УЦИ и БСС. 

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

медицинском екипом. 

Медицинска установа 
Градска болница Ивањица, ул.13. септембра бр.39, 32250 Ивањица 

Тел: +381 (0) 32/661-024 

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. 

Контакт 
e-mail: jadrankabjelica55@gmail.com 

Јадранка Бјелица   062/290846   

Понуда за смештај 
Погледати на:  Brvnare Logos Katici – Facebook 

e-mail:  hotellogos@gmail.com                      mobile : +381(0)64 2341186 

 

ПРИЛОГ - СКИЦА СТАЗЕ СА ПРОФИЛОМ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


