УПУТСТВО ЗА КАНДИДАТЕ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ТРКА

-

Проритете за термин и ранг одржавања трке имају клубови – организатори који су са
успехом организовали трку у сезони 2022. за све категорије.

-

Уколико организатору не одговара ни један предложени термин може конкурисати са
термином који њему одговара.

-

Захтев послати са званичне адресе Организатора – Клуба најкасније до 18.11.2022.
године, на е-маил адресу Бициклистичког савеза Србије office@bss.rs или поштом на
адресу Теразије 35, 11000 Београд.
- Након приспелих захтева до 25.11.2022. године, УО ће донети Одлуку и обавестити
кандидате о својој Одлуци. Након потврде Клуба у року од 8 дана трка ће бити
званично унета у Календар такмичења и уписана у Календар БСС за 2023 годину.
- Захтев - Образац бр. 8. попунити читко штампаним словима или на рачунару директно
у документу.
- Све остале информације можете добити радним даном у времену од 10 до 14 часова на
Tel: 011-32-34-616; 060-32-34-616.
Субвенције и помоћ БСС организаторима трка:

-

БСС за трке Првенство Србије, КУП Србије друм и МТБ сноси следеће:
Трошкове суђења - судијске таксе,
Трошкове таксе делегата трке,
Трошкове пута за делегата трке,
Трошкове пута судија на трку,
Трошкове спавања и исхране судија уколико трка траје више дана,
Трошкове медаља за три првопласирана такмичара-ке.
Трошкове израде резултата,
Трошкове израде генералног пласмана,
Трошкове израде стартних бројева,
Трошкове утовара и истовара саобраћајних знакова и запрека, пластичних
заштитних ограда, бине, озвучења, шатора, столова столица, банера и др
реквизита у Београду,
o Трошкове транспорта бине ограде и реквизита до места одржавање трке и
назад,
o Трошкове ангажованих особа за асистенцију код поставке бине, озвучења,
шатора, ограда, саобраћајних знакова и пластичних запрека и др реквизита.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Уколико клуб жели да откаже трку КУП или ДП то може да учини до 30 дана пре
одржавања без наплате Таксе - Котизације.
Уколико Клуб откаже трку КУП или ДП у интервалу 15 до 30 дана пре одржавања
Такса- Котизација за не реализовану активност је 50.000,00 динара и биће
искоришћена за организацију трке у истом термину. Организатор може следећу сезону
да се кандидује за организацију трке. Уколико не уплати Таксу- Котизацију неће моћи
да конкурише за одржавање трке КУП или ДП наредне сезоне.
Уколико Клуб откаже трку КУП или ДП у интервалу 15 дана и мање од термина
трке Такса - Котизација за не реализовану активност је 50.000,00 динара, и забрана
конкурисања за одржавање трке наредну такмичарску сезону. Уколико не уплати
Такасу - Котизацију неће моћи да конкурише за одржавање трке КУП или ДП наредне
две сезоне.
Одлука УО БСС од 25.10.2022.године,

ПРЕДСЕДНИК
Радомир Павловић
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