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ПРАВИЛНИК - ПРОПОЗИЦИЈE ТАКМИЧЕЊА ЦАРИБРОДСКИ МТБ МАРАТОН

Услови коришћења и правила трке
1. Основна правила
Пријавом и уз плаћену котизацију за спортски догађај Царибродски МТБ Маратон у организацији
Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар „Цариброд“ Димитровград, такмичар трке
стиче парво наступа на 6. Царибродском МТБ Маратону, брдско планинској бициклистичкој трци која
ће се одржати 09. септембра 2017. године на територији општине Димитровград.
Трка Царибродски МТБ маратон је спортски догађај спортско-рекреативног карактера, а право
учешћа имају све особе старије од 14 година.
Малолетна лица морају имати сагласност родитеља или старатеља која је оверена у општини, а даје
се на увид и фотокопирање приликом пријаве и преузимања стартног пакета 08. или 09. септембра
2017.године у канцеларији трке која се налази у просторији ЕОЦ-а у спортској хали.
На трци могу учествовати само особе које су се пријавиле за трку и то на следећи начин: путем
пријава на web страници маратона www.udimitrovgradu.rs или лично у просторијама Установе за
спорт и туризам Спортско Туристички центар „Цариброд“ Димитровград, ул. Теслина бб у времену
од 07.00 до 15.00 часова. Пријаве се затварају 06.09.2017. у 15:00 часова. Пријаве су могуће и у
терминима предвиђеним за подизање стартних пакета и регистрацију такмичара 08. септембра 2017.
године у времену од 16:00 – 20:00 часова и на дан трке 09. септембра 2017. године од 06:30 до 07:30
часова. На пријавном формулару се мора навести број лиценце за лиценциране такмичаре или број и
датум лекарског уверења за нелиценциране такмичаре.
Пријава и регистрација за трку биће могућа дан пре и на дан трке и то без стартног пакета, такмичар
може добити само број како би учествовао на трци, а котизацију плаћа по тарифи касних пријава која
је 100% већа од основне тарифе.
Организатор задржава право да свим такмичарима или такмичаркама који су плаћањем стартинине
обезбедили стартни број, односно купили стартнину, а нису се регистровали у предвиђено време за
регистрацију, ускрати право да стартују трку.
Приликом пријаве учесници ће морати организатору трке да уступе личне податке на коришћење
(име, презиме, адреса, година месец и дан рођења, пол, број телефона, е-mail, а по потреби и ЈМБГ)
Свака пријава се односи на подносиоца пријаве, она је лична, и не може бити пренета на друго лице
Пријавом на трку учесници трке прихватају све одредбе из овог правилника услова коришћења и

Учесници прихватају да се њихове фотографије, име и презиме користи у промотивне сврхе
Царибродскок МТБ маратона.
Попуњавањем пријаве, учесници прихватају УСЛОВЕ КОРИШЋЕЊА И ПРАВИЛА ТРКЕ.
Сви учесници приликом преузимања стартног броја попуњавју и Изјаву о одрицању од одговорности.
2. Такмичарски пакети
Такмичарски пакет за сваког учесника трке укључује:
- право да стартује трку,
- стартни број са везицама за качење броја,
- незваничне резултате непосредно после трке на веб страници www.udimitrovgradu.rs или на огласној
табли у канцеларији трке,
- добро обележена стаза
- редари распоређени на стази, на битним раскрсницама
- радио аматери на стази
- feed зоне на стази и циљу са водом и слаткишима, број feed зона ће бити накнадно објављен, а биће
их минимум 3 на стази и једна у циљној равнини.
- мапа стазе са уцртаном путањом, висинским профилом и дужином, као и распоредом званичних
контролних тачака и feed зона,
- ГСС (горска служба спасавања) на терену у току трке,
- једна екипа хитне помоћи на стази, према процени организатора и уз договор са осталим чиниоцима
обезбеђења и једна екипа хитне помоћи на циљу,
- осигурање учесника трке (такмичара и такмичарки)
- мајица за учеснике трке,
- ваучер (бон) за бесплатан ручак после трке

3. Старосна граница
Сви млађи од 14 година немају право учешћа на трци.
Млађи од 18 година (14-18) имају парво учешћа само уз пристанак родитеља потписан и оверен у
општини који морају дати на увид приликом регистрације. Такмичари старости од 14 до 16 година
могу возити само мали маратон. Такмичари старости 16 до 18 година могу возити средњи или мали
маратон.
Маратон могу возити само учесници старији од 18 година.
Лиценцирани такмичари старији од 18 година могу возити само маратон.
Лиценцирани такмичари од 16 до 18 година могу возити само средњи маратон.
Лиценцирани такмичари старости 14 до 16 година могу возити само мали маратон.
Лиценциране такмичарке старије од 16 година могу возити само средњи маратон.
Лиценциране такмичарке старости 14 до 16 година могу возити само мали маратон.
Лиценцирани такмичари у категорији Мастерс могу возити маратон или средњи маратон.
Нелиценцирани такмичари уз лекарско уверење не старије од 6 месеци и оверен пристанак родитеља,
ако је потребан, могу возити стазе према наведеним старосним границама у ставу један, два и три.
4. Здравствено стање такмичара
По закону о спорту и одредбама тог закона, (“Сл. гласник РС”, бр.10/2016, Закон о спорту Члан 19.)
сви такмичари морају имати лекарско уверење да су здравствено способни не старије од 6 (шест)
месеци.
Сви нелиценцирани такмичари приликом регистрације и преузимања стартног пакета дају на увид и
фотокопирање лекарско уверење. За здравствену способност лиценцираних такмичара или
такмичарки одговара клуб за који се такмичари или такмичарке такмиче.

Уколико организатор примети приликом регистрације да такмичар који жели да се региструје
показује слабост, односно физичи није спреман за наступајуће такмичење, организатор може
затражити дозволу / сагласност лекара за даљи наступ такмичара.
5. Техничка исправност бицикала
Такмичари који су се пријавили, регистровали, учествују на трци морају користити искључиво
бицикле предвиђене за брдскопланински бициклизам за који се користи сопствена снага за
покретање.
Е-bike тип бицикла није дозвољен на трци, они који буду уочени да користе Е-bike на трци, биће
дисквалификовани.
Такмичари морају имати технички исправан бицикл, посебно кочнице које су намењене за
брдскопланински бициклизам и које су технички исправне, а организатор задржава право да
дисквалификује такмичара са технички неисправним бициклом или неодговарајућим бициклом.
На трци је забрањено коришћење бисага за бицикле, приколице, корпе, бидоне који нису од
савитљивог материјала (стакло, метал…), бицикала на електрични погон, тандем бицикала.
6. Одећа и опрема такмичара
Сви такмичари морају у сваком тренутку трке носити заштитну кацигу коју сами обезбеђују.
Учесници трке морају сами обезбедити одећу за личну употребу као и одећу прикладну временским
условима за време трке.
Такмичари сами морају обезбедити боце за хидратацију.
Препоручљиво је да такмичари са собом на трку понесу основну опрему и алат за отклањање кварова
на бициклу у току трке.

7. Одабир стазе
Сви такмичари се приликом пријављивања сами одлучују за стазу коју ће возити у односу на године.
Уколико је такмичар приликом пријаве погрешно унео одабир стазе, а жели да промени и да буде
пријављен на некој другој стази, у обавези је да контактира организатора најкасније на дан затварања
пријава.
Стазу у току саме трке није могуће мењати, свако ко буде променио стазу у току трке биће
дисквалификован.
Све стазе биће дефинисане у програму трке који ће бити истакнут на веб страници трке и биће
достављене учесницима приликом регистрације на месту трке.
Све стазе ће бити обележене траком и осталом сигнализацијом трке (спрејевима исписана
обавештења, стрелице…).
Организатор задржава право промене рута трке до момента старта трке.
8. Категорије такмичара
Сви учесници трке учествују појединачно у својим категоријама зависно од годишта, пола, нивоа
спремности (лиценцирани при БСС-у или без лиценце) и то у следећим категоријама:

Маратон:
Лиценцирани и нелиценцирани такмичари уз лекарско уверење старији од 18 година.
Средњи маратон:
Јуниор Мен 16 – 18 година
Мен 18 – 39 година
Мастерс 40+
Јуниор Вумен16-18,
Вумен 18+.
Мали маратон:
Јуниор Мен 14 – 18 година
Мен 18 – 39 година
Мастерс 40+
Јуниор Вумен16-18,
Вумен 18+.

9. Стартни број и мерење времена
Сви учесници трке ће приликом регистрације добити стартни број са везицама за причвршћивање,
који морају видно истаћи на предњу страну волана бицикла тако да буде јасно видљив од стране
судија и редара трке.
Број мора бити на бициклу сво време трајања трке.
такмичар који из било ког разлога буде без броја, неће имати пласман, односно биће DNF / DSQ.
10. Старт трке Царибродски МТБ Маратон.
•Локација трке: Старт трке је у Димитровграду, у спортском центру Парк, на средини атлетске
стазе испред трибина где је и циљ трке.
•Време старта за све категорије је 09.00 часова. Организатор задржава право промене времена
старта о чему ће такмичари бити благовремено обавештени, а најкасније на дан трке.
•Сви такмичари морају бити у стартном боксу.
•Бокс, односно стартне позиције биће отворене 30 минута до старта трке.
•Такмичари који дођу на место старта 10 минута до старта трке, биће постављени на зачеље.
•Учесник који дође на старт 15 минута унутар званичног старта трке моћи ће да стартује трку са
временом закашњења.
•Учесник који дође 15 минута након старта трке третираће се као ДНС.
•Учесник који не испуњава све наведене услове неће моћи да стартује трку.
•Организатор задржава парво да сам распореди такмичаре на стартне позиције.
•Мерење времена почиње давањем сигнала за старт.
11. Траса маратона и стазе
Стазе маратона су.
Маратон, дужина око 100 км
Средњи маратон, дужина око 50 км
Мали маратон, дужина око 30 км

Учесник ако жели да буде у пласману мора завршити стазу маратона коју је одабрао приликом
пријаве за трку.
Такмичар који промени стазу у току трке биће дисквалификован (DSQ).
Такмичар који из било којег разлога буде скратио стазу биће дисквалификован (DSQ).
На стази је најстрожије забрањено бацање отпадака амбалаже хране, посуда и осталог неразградивог
материјала.
Сви такмичари ће у зависности од одабира маратона који возе, морати да прођу све задате контролне
тачке на траси где су у обавези да се потпишу.
Контролне тачке не морају бити претходно објављене.

12. Услови понашања на траси маратона у условима саобраћаја
Сви учесници трке морају се понашати у складу са саобраћајем, придржавати се закона кретања у
саобраћају.
Траса трке Царибродски МТБ маратон на неким местима ће се укрштати и ићи заједно са
регионалним, магистралним путевима који неће бити затворени за јавни саобраћај.
Сви учеснисци морају се придржавати важећег Закона о Безбедности саобраћаја у Републици Србији
приликом коришћења регионалних путева, не смеју ометати друге учеснике у саобраћају и морају
возити десном страном пута. И на свим сеоским макадамским путевима мора се возити десном
страном уз постовање правила саобраћаја. Места где се стаза спаја са регионалним путем биће јасно
облежена.
Организатор ће се максимално потрудити да заједно са полицијом и волонтерима обезбеди
регулацију промета саобраћаја за потребе трке, звучном и визуелном сигнализацијом.
Учесник који се не буде владао у складу са наведеним Законом о Безбедности у саобраћају у
Републици Србији сам одговара за своје поступке, а организатор задржава парво да таквог учесника
искључи са трке
13. Окрепне станице – Feed Зоне
Дуж целе стазе биће постављене минимум три окрепне станице за такмичаре.
Окрепна станица за такмичаре који прођу линију циља ће бити постављена непосредно после зоне
циља
Предвиђене окрепне зоне су: минимум три на стази и једна на циљу. Тачан број окрепних станица ће
бити наведен на карти и у опису стазе.
На окрепним зонама учесници се могу послужити и допунити на следећи начин: вода, слаткиши,
воће.
Сви учесници су дужни сами да се брину о хидратацији и храни.
Сви учесници сав отпад морају носити са собом а на контролном пункту могу одложити сав отпад
који имају, уколико отпад буду из било којег разлога бацили на стазу биће кажњени са забраном
учешћа на трци у одређеном временском периоду.

14. Правила понашања у току трке Царибродски МТБ маратон.

Сви учесници дужни су да се придржавају “фер плеј” правила такмичења и да поштују остале
учеснике. Учесници дужни су возити опрезно и у складу са својим знањем и могућностима.
Посебну пажњу треба да обрате на низбрдицама и брзим деловим стазе.
Спорији учесници трке морају пропустити брже и искусније учеснике на најранијем могућем месту
на стази. Није дозвољено мењање путање у завршном, финиш спринту, уколико дође до борбе два
или више учесника.
Учесници морају обавестити судије трке о било каквим нерегуларностима, кваровима или незгодама
уколико их уоче. Сваки учесник мора помоћи другом учеснику уколико примети да је дошло до
озбиљније повреде или уколико сматра да је од веће користи одмах обавестити неког из организације
трке или тимова за спашавање.
Током трке биће ангажован тим Горске службе спасавања Србије. Тим ГСС-а сви учесници могу
контактирати на број телефона који ће бити објављен на инфо табли и осталом местима која се тичу
пружања информација такмичара
15. Помоћ других особа
Помоћ других особа учесницима трке у виду гурања, вучења, прављења заветрине, вуче уз помоћ
возила или слично није дозвољена.
Санкција за непоштовање ове одредбе може проузроковати дискфалификацију учесника.
Дозвољено је давање напитака или хране, одеће или делова за бициклу уз стазу трке као и
медицинска помоћ од стране организатора.
16. Одустајање у току трке
Учесници који нису у могућности да заврше трку морају се јавити најближем контролном пункту или
обавестити организатора о одустајању.
У случају не долажења на циљ учесника који је стартовао трку, организатор ће покренути акцију
проналажења учесника са надлежним службама о трошку учесника трке.
У случају да до одустајања дође због здравствених проблема, учесник се мора јавити оганизатору
како би добио потребну медицинску помоћ.
У случају одустајања због квара током вожње, учесник је обавезан да се помери са главног правца
стазе како би обезбедио слободан пролаз осталим учесницима.
Организатор ће се максимално потрудити да све учеснике који раније одустану или превремено
заврше стазу безбедно транспортује до места где је циљна равнина.
17. Циљ трке и завршетак Царибродског МТБ маратона.
Циљ трке налази се у Димитровграду, у спортском центру Парк, на атлетској стази ипред трибина
Градског стадиона.

Након проласка кроз циљ трке такмичари ће моћи да се освеже на окрепној станици, послуже воћем,
чоколадицама, водом и осталом храном предвиђеном за окрепну станицу.
На циљу трке налазиће се професионална медицинска помоћ.
Сваки учесник трке који је стигао на циљ а није прекршио ни једно од поменутих правила улази у
пласман трке.
Организатор може прописати одређено време за које је потребно завршити појединачне категорије о
чему ће такмичари бити благовремено обавештени, а најкасније пред старт трке.
После проласка кроз циљ и освежења на циљној окрепној станици такмичари се могу истуширати и
опрати бицикле, ако је потребно, на за то предвиђеним местима.
Сви такмичари који учествују на царибродском МТБ маратону имају бесплатан ручак.

18. Резултати и додела награда на трци Царибродски МТБ маратон.
Проглашење победника биће одржано по завршетку трке прва три такмичара из сваке појединачне
категорије
Церемонија проглашења биће одржана на Градском стадиону у спортском центру Парк у 17.00
часова.
Организатор је обезбедио новчане, робне и остале награде, а према Одлуци о утврђивању награда на
трци 6. Царибродски МТБ маратон.
Уколико се добитници награда не појаве на церемонији, организатор се не обавезује да награде уручи
добитнику, а новчане награде се неће исплатити.
19. Казне и санкције
Сви такмичари су дужни да се владају у складу са свим наведеним правилима како не би били
санкционисани и евентуално удаљени са трке.
Старт са бициклом који не одговара правилима - суспензија док такмичар не испуни захтеве
организатора,
Стартни број је постављен али није није видљив - упозорење,
Опасна/агресивна вожња - DSQ (дисквалификација),
Вожња без кациге и скидање кациге током трке - DSQ,
Намерно угрожавање других учесника трке - упозорење / DSQ,
Претње и вређање по било којој основи - DSQ,
Не завршавање трке - DNF (did not finish),
Држање за моторно возило - упозорење / DSQ,
Не придржавање прописа везаних за саобраћај - упозорење / DSQ,
Не придржавање правила трке (рута, старт, контроле…) – DSQ (дисквалификација),
Бацање и остављање смећа из себе током трке - упозорење / DSQ.
За све остала непредвиђена кршења правила и жалбе примењиваће се Правилник БСС.
20. Одговорност
Сваки учесник трке одговоран је за сопствену сигурност током трке.
Организатор трке не преузима никакву одговорност за могуће повреде или штету коју је задобио или
проузроковао учесник трке себи или другим лицима.

Пријавом за трку и потписивањем Изјаве за одрицање од оговорности учесници преузимању на себе
све ризике повезане са учествовањем на трци Царибродски МТБ маратон и одричу се од
потраживања према организатору у случају настанка поменутих околности.
Сваки учесник трке, такмичар или такмичарка, је свестан и слаже се да је Царибродски МТБ маратон
трка издржљивости, маратонска форма и екстремни спорт и да постоји опасност од озбиљних
повреда, болести, смрти и / или штете за учеснике, спортске и друге опреме.
Сваки учесник, такмичар или такмичарка, је свестан и разуме да је за трку Царибродски МТБ
маратон потребно имати вештине које захтева брдско-планински бициклистички спорт, да ће се трка
возити по каменим, блатњавим уским и стрмим стазама, потоцима, речицама, макадамима, путевима,
на чију тежину додатно могу утицати временски услови као што су киша и ветар. Организатор није
одговоран за насталу штету на опреми, учесника или било којој трећој страни. Организатор није
одговоран у колико дође до било каквих сметњи у здрављу учесника током и након трке, те да је
сваки учесник дужан водити бригу о уношењу довољно текућине и хране током трке.
Организатор задржава право забране такмичења учеснику/учесницима који се не придржавају ових
услова коришћења и правила трке.
Учесник трке се одриче права од потраживања могуће штете од организатора.

21. Отказивање трке
Организатор задржава право отказивања или прекида трке у било које време у случају више силе,
непредвидиве ситуације или нарушавања сигурности учесника трке и других особа. У случају
отказивања трке због наведених разлога учесници трке немају право на накнаду штете нити на
повраћај уплаћених средстава на име котизације.
22. Котизација
Да би комплетирали пријаву за трку сви учесници морају да попуне и пријавни формулар и да уплате
котизацију за трку.
Попуњена пријава без уплаћене котизације није валидна. Изузетак од овог правила су пријаве из
иностранства за које ће се котизација наплаћивати у терминима предвиђеним за подизање стартних
пакета.

Котизација није подложна рефундацији.
Уплата котизације се врши на текући рачун Установе за спорт и туризам Спортско туристички центар
Цариброд – Димитровград, број 840-31072845-48 са позивом на број 742151/10 .
Износи котизације за све такмичаре су:
2.000,00 динара за маратон,
1.500,00 динара за средњи маратон и
1.000,00 динара за мали маратон.
Износи котизација за касне пријаве, а то су пријаве дан пре и на дан трке, су 100% увећани, тако да те
котизације износе:
4.000,00 динара за маратон,
3,000,00 динара за средњи маратон и
2.000,00 динара за мали маратон.

23. Прелазне и завршне одредбе
Организатор задржава право промене пропозиција такмичења о чему ће такмичари бити
благовремено обавештени, а најкасније пред старт трке.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

У Димитровграду
Дана 01.08.2017.год.

Директор Установе за спорт и туризам
„Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград
и председник ОО
М.П.

_______________________________
Васил Андрејев

