
 

 

        

 

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ МТБ XCO – Андревље 2022. 

                      П Р О П О З И Ц И Ј Е 
 

Организатор Бициклистички савез Србије, Војвођанска асоцијација клубова  и БК Нови Сад  

Назив трке Првенство Србије – Андревље 

Датум и место одржавања Недеља 24.07.2022. године, Андревље, НП Фрушка Гора   

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

Канцеларија трке На месту старта, хотел Цептор, отворена од 09,00 часова. 

Категорије, дужина 

стазе и време Старта 

Старт у 11,00 часова 

Млађи полетарци U11 (м) 2 мала круга 11:00 

Млађe полетаркe U11 (ж) 2 мала круга 11:01 

Полетарци U13 (м) 4 мала круга 11:10 

Полетарци U13 (ж) 4 мала круга 11:11 

Млађи кадети (ж) U15 6 малих кругова 11:20 

Кадети (м) U17 CFA 4 круга 12:00 

Мастерси А, Б, Ц, Д 5 кругова 12:02 

Млађи кадети (м) U15 2 круга 12:03 

Кадети (ж) U17 CFA 3 круга 12:04 

Сениори ELITE и Сениори U23 8 кругова 13:00 

Јуниори U19 6 кругова 13:01 

Јуниорке U19 4 круга 13:02 

Сениорке ELITE и Сениорке U23 6 кругова 13:02 

Тачан број кругова биће одређен на Техничком састанку у 10,30 у канцеларији 
Трке на основу одлуке Главног судије као и редослед и размак старта категорија 

 

Стаза Андревље, велики круг 3.7км, мали круг 1,4 км 

Место и време пријаве 

Пријаве се достављају најкасније до петка 22.07.2022. до 12.00 часова на обрасцу на 
email адресу sudijskakomisija@bss.rs.  
Подела бројева у канцеларији Трке до 10:30.  
Бројеве може преузети само особа са лиценцом за 2022. годину. 

Трошкови Организатор сноси трошкове организације трке и наградa према Правилнику. 

Оцењивање 

Победник  је такмичар у свакој категорији који стазу пређе за најкраће    време. 
Такмичар достигнут за цео круг наставља трку са обавезом  пропуштања бржих 
такмичара и трку завршава када кроз линију циља прође победник у његовој/њеној 
категорији. Не примењује се правило 80 %.                                          

Место и време 

проглашење победника 

На месту старта и циља. Проглашење за прве трке у 11:45, проглашење за 
друге трке 14:45. 

Награде У свакој категорији наградиће се медаљама најбоља три појединца и екипе. 

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, комесара на старту и у току 
трке.  

Казне и жалбе Према кодексу казни БСС  

mailto:sudijskakomisija@bss.rs


Медицинско обезбеђење 
У зони старт-циљ обезбеђено је стално лекарско дежурство лекарске екипе са 
санитетским возилом. 

Медицинска установа Нови Сад, Клинички центар Војводина, Хајдук Вељкова 1-9, 021 484 34 84 

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. 
Организатор задржава право измена и допуна пропозиција до 30 минута пре старта 
прве трке 

КОНТАКТ Радомир Павловић 063 606 338,  Немања Вајс 064 16 29 732 

   
ПРИЛОГ - СКИЦА СТАЗЕ СА ПРОФИЛОМ 
 

 

 

 

Мали круг 1.4км 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Велики круг 3.7км 

 

 

 

 


