
                                                                

„ДАНИ ЦРВЕНОКОСЕ БОГИЊЕ 2022“ 

КУП СРБИЈЕ – Друм - Оџаци 2022. 

               П Р О П О З И Ц И Ј Е 
 

Организатор Бициклистички савез Србије, БК Елите и Спортски савез општине Оџаци 

Назив трке Куп Србије - Друм – Оџаци 2022. 

Датум и место одржавања Недеља 05.06.2022. године, Оџаци 

Право учешћа Имају сви здрави и осигурани такмичари, лиценцирани за 2022. годину 

Канцеларија трке 
Оџаци, центар, улица Школска – Спортски Пословни Центар  
Канцеларија трке отворена од 9:00 до завршетка трке, 09,30 потврда старта 
10.30  Технички састанак у Канцеларији трке 10,30  затварање саобраћаја 

 

Категорије, дужина стазе 

и време Старта 

 

Ревијална трка „СВИ НА БИЦИКЛЕ“ – 1 круг – 1,3 км 11,00 

Мл. полетарке и Полетарке 3 круга = 5,2 км 11,10 

Мл. кадеткиње и Полетарци 5 кругова = 6,5 км 11,25 

Млађи кадети 12 кругова = 15,6 км 11,45 

Кадеткиње, Јуниорке и Сениорке 12 кругова = 15,6 км 12,20 

Кадети и Мастери 20 кругова = 26 км 13,00 

Јуниори и Сениори 25 кругова = 32,5 км 13,50 

Стаза 
кружна:  Школска - Јурија Гагарина – Карађорђева - Војводе Путника-

Школска, дужина 1,3 км 

Место и време пријаве 

Пријаве се достављају најкасније до четвртка 02.06.2022. до 12.00 часова на 
обрасцу на email адресу sudijskakomisija@bss.rs. 
Сви у датом року пријављени добиће на полазну е-маил адресу потврду 
прихваћене пријаве. Закаснеле пријаве се неће прихватати. 
Подела бројева на месту старта, најкасније до 1 сат пре старта категорије. 
Бројеве може преузети само особа са лиценцом за 2022. годину. 

Трошкови 
Организатор сноси трошкове организације трке, судија и награда док остале 

трошкове сносе сами клубови учесници такмичења ику. 

Оцењивање 

Победник је такмичар који савлада целокупну стазу и освоји највише бодова.  

Спринтовни кругови се бодују системом 5-3-2-1 и то апсолутно (без обзира на 

категорију).  

Последњи круг се бодује двоструко.  

Такмичар који користи право неутралног круга нема право на освајање бодова 

у наредном спринту. 

Такмичари достигнути до половине задате стазе напуштају трку без пласмана, 

осим ако главни судија одлучи другачије.  

Такмичари достигнути у другој половини трке остају у трци и могу освајати 

бодове. У случају да водећа група броји мање од 5 такмичара, достигнути 

такмичари немају право на бодове. Екипни пласман за Куп Србије екипе 
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остварују на основу збира постигнутих времена и броја пређених кругова 3 

најуспешнија такмичара екипе.  

Место и време 

проглашење победника 

Проглашење победника у 15,30 у простору за церемонијал на платоу испред 

Спортско Пословног Центра на свечаној бини манифестације “Дани 

црвенокосе богиње 2022”. 

Сви освајачи медаља обавезни су да се у такмичарској опреми појаве у 

простору за церемонијал најкасније 10 минута пре почетка церемонијала. 

Награде Практичне награде и медаље за три првопласирана такмичара по категоријама 

Технички прописи 

Трке се возе по Правилнику УЦИ, Техничком правилнику БСС и овим 

Пропозицијама.  

Сви учесници су дужни да поштују упутства добијена од полиције, 

организатора и судија. 

Отклањање дефекта на месту циља уз коришћење права на неутрални круг. 

Стаза трка у потпуности је затворена за остали саобраћај. 

Загревање на стази трке није дозвољена. 

Такмичари су дужни да се такмиче у једнообразној лчупској опреми и да 

носе заштитне кациге за све време трке.   

Пратња трке тимским возилом није дозвољена. 
 

Казне и жалбе Према кодексу казни УЦИ и БСС. 

Медицинска пратња Обезбеђена је лекарска и санитетска пратња током трке. 

Медицинска установа 
Најближа амбуланта Дом здравља Оџаци, Мостонга 25 

Хитна служба: 025/5742-799 

Остале одредбе 

Својим стартом сви такмичари усвајају ове Пропозиције и возе на сопствену 

одговорност. Организатор не сноси никакву одговорност за поступке самих 

учесника и трећих лица. Организатор задржава право измена и допуна ових 

Пропозиција, уз обавезу да исте саопшти спортским директорима 1 сат пре 

старта трке. 

КОНТАКТ Тибор Тарјан 064/ 114 84 76 

 

ПРИЛОГ - СКИЦА СТАЗЕ  

 



 


