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СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 
Бициклизам 
  
Јуниори возе две трке „Трофеја сајамског града“ 07. и 08 јуна у Новом Саду 
  

Поступајући по одлукама Владе Републике Србије и Министарства омладине и спорта, везаних за 
проглашену ВАНРЕДНУ СИТУАЦИЈУ извршено је одлагање 15.Међународне јуниорске бициклистичке трке 
„Трофеј Сајамских градова“.  Након прекида Ванредне ситуације утврђен је НОВИ ТЕРМИН организације трке 
за дан  07.-08. ЈУНА 2014. године.  
 
       Бициклистички клуб Вело из Новог Сада организоваће 07. и 08. јуна 15. Међународне јуниорске 
бициклистичке трке „Трофеј сајамских градова“. “Трофеј сајамских градова” је уврштен у спортске 
манифестације од изузетног значаја за Нови Сад. Трке су по свом програму јединствене на Балкану и изузетно су 
важне за развој бициклистичког спорта Новог Сада и Републике Србије. Велику помоћ пружио нам је Град Нови 
Сад који је ПОКРОВИТЕЉ трка, као и МУП, саобраћајна полиција Завод за хитну медицинску помоћ Новог Сада 
који ће бринути о безбедности учесника. 
       Ове трке уживају огроман углед у региону. У госте нам долази 20 екипа, 10 иностраних  и десет домаћих 
и на веома атрактивним стазама очекујемо узбудљиву и неизвесну борбу. 
        Учествоваће две селекције из Чешке, Бугарске и Мађарске као и екипе из Словеније, Хрватске, БиХ, 
Црне Горе. Од српских тимова, стартоваће јуниори Партизана, Радничког из Крагујевца, Металца из Краљева, 
Борца из Чачка, Железничар МБН из Ниша, Спартака из Суботице, С тим из Сомбора, Шид из Шида, Вело и 
Нови Сад из Новог Сада. 
      Председник организације трке је Др. Драган Лукач, Директор организације трке је Јадранка Бјелица, 
Директор трке Небојша Субић.   
  

Прва трка се вози 07. јуна на стази од 87,5 км која се састоји од 25 кругова, дужина једног круга 3,5 км, 
на булевару Европе између два кружна тока код насеља Детелинара, обе коловозне траке.  Саобраћај ће на тој 
деоници бити обустављен у периоду од 12,00 до 17,30 сати. У складу са Правилима трке у сваком кругу испадају 
последња двојица такмичара што представља јединственост и захтева посебну борбеност бициклиста. 

Друга трка се вози 08. јуна на изузетно захтевној кружној стази у Петроварадину, 25 кругова укупно 105 
км. Успон ка Транџаменту који такмичари треба да превезу 25 пута захтева велику снагу и издржљивост. Старт је 
у 11,00 а предвиђено време циља је око 13,30 сати. Саобраћај ће на траси трке, која иде улицама Трг владике 
Николаја, Београдска, Прерадовићева, (од улице Београдске до улице Дунавске дивизије), Дунавске дивизије и 
Каменички пут (од улице Дунавске дивизије до Трга владике Николаја) бити затворен за саобраћај у периоду од 
10,00 до 14,30 сати.  Варадински мост НЕЋЕ бити затворен јер се саобраћај са и ка Варадинског моста усмерава 
на Кеј скојеваца и Рељковићеву улицу.   
         
        Прошле године у обе трке славили су бициклисти из Пољске.  
     

У суботу 07. јуна од 12,00 сати, као увод у јуниорску трку на бул. Европе на стази од 3,5 км одржаће се 
(ОТВОРЕНЕ за све ученике основних школа) бициклистичке трке за „ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО НОВОГ САДА”. 
Ова такмичења је подржала Управа за образовање Скупштине града Новог Сада. Свако ко жели да учествује, са 
својим бициклом без обзира на марку или тип, може се пријавити пре старта. За школу са најмасовнијим 
учешћем у циклусу обезбеђена је награда БИЦИКЛ. Трке се организују у сарадњи са Бициклистичком савезом 
Војводине. 
        У недељу 08. маја од 10 часова, као увод у јуниорску трку у Петроварадину на стази од 37,8 км одржаће 
се трке “Дунавског купа”, највећег такмичења рекреативаца, аматера и мастерса у региону које организују клуб 
Елит и Бициклистички савез Војводине. 
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