
      
  

         

3. КУП СРБИЈЕ МТБ 

“ЋИЋЕВАЦ У СРЦУ 2022"    СТАЛАЋ – ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ 

 

П Р О П О З И Ц И Ј Е 
 
 

ОРГАНИЗАТОР БСС, ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ  и  БК СПУТЊИК ВАЉЕВО 

НАЗИВ ТРКЕ 3. МТБ  КУП СРБИЈЕ – “ЋИЋЕВАЦ У СРЦУ 2022" – МТБ  XCO 

ДАТУМ И МЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

Недеља 08.05.2022. године 11.00 часова,   

Сталаћ – општина Ћићевац, 

место старта: Сталаћ – општина Ћићевац, у близини школе недалеко од  

Куле Тодора од Сталаћа 

 – оријентациона позиција: 43°40´39.6 N и 21°25´01.4 Е 

ПРАВО УЧЕШЋА Имају сви здрави и осигурани такмичари, лиценцирани за 2022. годину 

КАНЦЕЛАРИЈА 

ТРКЕ 
Поред места старта 

   ДУЖИНА СТАЗЕ: 

Елит, У23,  (м), Јуниори (м), 60 мин 11:00 

Елит, У23 (ж), Јуниорке (ж) 30 мин  

Мастерс (м) 40 мин  

Кадети (м), 40 мин  

Кадеткиње 20 мин  

Мл. кадети  20 мин  

Мл. кадеткиње 15 мин  

Полетарци 15 мин  

Полетарке 10 мин  

Мл. полетарци 10 мин  

Мл. полетарке 5 мин  

  ВРЕМЕ СТАРТА 
Прва категорија стартује у 11.00 часова , а остале категорије, по одобрењу 

судија стартују по завршетку претходне такмичарске категорије 

СТАЗА 

Кружна у месту Сталаћ – у близини школе, циглане и Куле Тодора од 

Сталаћа. 

Стаза ће бити отворена за тренинг 07.05.2022. године од 16.00-18.00 часова, 

као и на дан трке 08.30 – 10,45 часова 

МЕСТО И ВРЕМЕ 

ПРИЈАВЕ 

Пријаве слати на е-маил адресу sudijskakomisija@bss.rs најкасније до 

06.05.2022.  до 12:00 часова. Подела бројева од 09:00. до 10:45.часова за 

прве три такмичарске категорије, а за кадете и остале млађе категорије од 

13.00 до 13,30 часова.  

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

ТРОШКОВИ 
Организатор сноси све трошкове припреме и организације трке, као и 

наградa које ће бити додељене према Правилнику БСС. 
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ОЦЕЊИВАЊЕ 
Победник је такмичар у свакој категорији који стазу пређе за најкраће 
време. Такмичари сустигнути за цео круг имају пласман и завршавају кад 
први такмичар прође линију циља. 

МЕСТО 

ПРОГЛАШЕЊА 

ПОБЕДНИКА 

Проглашење за прве три категорије ће бити у 14:00 часова поред места 
старта, а проглашење осталих категорија биће након циља млађих 
полетарки. 

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 

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, организатора и судија пре трке, у току трке и након 
завршетка последње трке.  

КАЗНЕ И ЖАЛБЕ Према кодексу казни БСС и на основу Правилника БСС 

МЕДИЦИНСКА 

ПРАТЊА 

Присутно амбулантно возило Хитне медицинске помоћи са лежајем и 

стручна медицинска екипа. 

МЕДИЦИНСКА 

УСТАНОВА 

- Дом здравља Ћићевац – улица Светог Саве број 19/А, тел: 037/811-343 

- Најближа болница- Општа болница Крушевац, ул. Косовска 16,  

  тел: 037 414 000 

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 10 минута пре старта. 

КОНТАКТ ОСОБА Зоран Јелић, тел: 063/369-325 

   

НАПОМЕНА: Скица стазе и други детаљи биће достављени накнадно. 

 

 

 

ДОБРО ДОШЛИ У СТАРИ ГРАД СТАЛАЋ! 

 

 ДОБРО ДОШЛИ У ОПШТИНУ ЋИЋЕВАЦ! 


