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КУП ВОЈСКЕ СРБИЈЕ КАРАЂОРЂЕВО
СТАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ КОЊИЧКИХ ТРКА ОД ЗНАЧАЈА ЗА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Датум одржавања: 29. септембар 2019. године
Место одржавања: Хиподром „Карађорђево“ у Карађорђеву
Организатор: Војна установа „Моровић“ и Коњички клуб „Карађорђево“
ПРОПОЗИЦИЈЕ

KAСАЧКИХ ТРКА

ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Свако лицe заинтeрeсовано за тркe, било да јe сопствeник, овлашћeно лицe,
трeнeр или возач сматра сe да зна, познајe и прихвата Пропозиције
организатора трка и Правилника Удружења за касачки спорт Србије ( у даљeм
тeксту: Правилник) надлeжног спортског савeза (у даљeм тeскту: Савeз), и да их
учeшћeм у тркама прихвата.
Члан 2.
Право учeшћа у касачким тркама имају сва домаћа и страна грла, уколико
посебним делом Пропозицијама трка нијe другачијe одрeђeно. Да би грло
учествовало у тркама, исто мора бити регистровано у надлежном националном
гранском савезу у складу са позитивним прописима, односно у матичној
организацији земље из које долази.
Члан 3.
Стартнина у тркама је 2% од бруто укупних премија у трци у којој грло
стартује. Стартнина се наплаћује уплатом на текући рачун КК „Карађорђево“
340-1962-58 Ерсте банка Бачка Паланка. ПИБ 102425304 МБ 8089582, Краља
Петра Првог бр.11, 21421 Карађорђево тел: 021-765-114. Потребно је да се доказ
о уплати достави администратору за трке. Грло неће стартовати у трци уколико
није плаћена стартнина.

Члан 4.
Приликом преузимања аше уплаћује се кауција за преузету ашу. Аше се враћају
најкасније до краја тркачког дана. У случају да се аша не врати у прописаном
року организатор ће задржати уплаћену кауцију. Кауција се наплаћује у износу
од 1.000 динара.
Члан 5.
Власник или тренер су дужни да при подизању аше уколико за то постоји
оправдана потреба пријаве и промену возача. Непријављивање промене возача
повлачи казну према Правилнику УКСС члан. 88 казнене одредбе.
Члан 6.
За вршење допинг контроле у тркама је задужена АДАС. Допинг контрола
обављаће се у складу са Правилником о допинг контроли на спортским
такмичењима и изван такмичења („Службени гласник РС“ бр. 32/2007, 88/2008.
и 86/2010.).
Члан 7.
Редни бројеви грла у трци одређују се по броју зарађених бодова. Ако коњ
задржава –омета старт или проузрокује инцидент, судијски колегијум му изриче
меру сходно казненим одредбама Правилника УКСС.
Члан 8.
Упис грла у трке вршиће се у понедељак 23.09.2019. године у периоду од 08,00
до 12,00 часова. Потврда старта, пријава возача и брисање грла из трка вршиће
се у уторак 24.09.2019. године у периоду од 08,00 до 12,00 часова.
Члан 9.
Упис грла у трке се врши преко Секретаријата УКСС (Даница Колар тел: 0113543-188, 064-623-1890, email: danatrot@gmail.com ). Приликом уписа у трку,
власник, тренер или друго овлашћено лице које врши пријаву грла има обавезу
да пријави број бодова и име возача за свако грло у трци. Хандикапирање,
односно одређивање зарада, врши се на основу пријаве зараде на дан уписа за
одређену трку.
Члан 10.
Потврда старта , пријава возача и брисање вршиће се преко Секретаријата
УКСС (Даница Колар). Грла за која не буде потврђен старт у предвиђеном року
биће брисана из трке.
Члан 11.
Упис се објављује у дану предвиђеном за упис до 15,00 часова а брисање се
објављује у дану предвиђеном за брисање до 14,00 часова. Стартне листе
објављиваће се у уторак до 15,00 часова.
Члан 12.
Организатор може поништити трку ако после рока за упис или брисање остане
уписано мање од 6 грла.
Изузетно по истеку рока за упис или брисање, када је у трку уписано мање грла
него што је претходним ставом овог члана прописано, организатор може
расписати накнадни упис или нову трку.

Члан 13.
Упис грла у трке, потврда старта, пријава возача и брисање вршиће се преко
Секретаријата УКСС (Даница Колар).
Члан 14.
У једној трци може учествовати највише 12 грла. Уколико после рока за
брисање остане уписано више од 12 грла прихватиће се грла са већим
хандикапом (већом зарадом) на основу пропозиција за одређену трку. Уколико
имају исту зараду предност има грло са бољим рекордом. Организатор задржава
право да у сваку трку прими по позиву једног такмичара.
Члан 15.
Организатор може да распише нову трку или трке мимо пропозиција и одреди
нови наградни фонд.
Члан 16.
Премије у касачким тркама изражене су у бруто износу. Уколико у трци
стартује 5 грла исплаћује се 4 награде, уколико стартује 4 грла исплаћују се 3
награде, уколиком стартују 3 грла исплаћују се 2 награде а уколико стартују 2
грла исплатиће се само 1 награда.
Члан 17.
Парада грла се најчешће обавља најмање седам минута пре старта трке позивом
стартера, обично у циљном правцу испред трибина. Грло не мора учествовати у
дефилеу али у том тренутку мора бити видљиво на стази. За грло које не
учествује у паради мора постојати пријава де неће учествовати у паради у
противном иде казнена мера члан 88 Правилника УКСС.
Члан 18.
Возачи који се не придржавају прописане сатнице трка и који загревају грла у
време одвијања другог програма казниће се са 10% од бруто прве награде у трци
у којој је грло уписано.Уколико се возач ни после казне не удаљи са стазе биће
дисквалификован са тркачког дана.
Члан 19.
Премије у касачким тркама изражене су у бруто износу. Исплаћивање освојених
награда обављаће се искључиво регистрованим власницима на њихов текући
рачун.
Награде ће бити исплаћиване на законски начин и након објављивања резултата
допинг контроле у тркама у којима је обављена. У складу са Правилником
УКСС 10% од бруто наградног фонда се умањује и уплаћује се на рачун УКСС
на име одгајивачких доприноса. Испалта награда, обрачун и плаћање пореза по
одбитку вршиће обрачунска служба КК „Карађорђево“. Обавеза је власника да
достави број рачуна за исплату освојене награде, као и остале потребне податке.
Члан 20.
Свако грло које остане уписано после рока за брисање обавезно је да учествује у
трци. Организатор трка на основу писменог датог мишљења овлашћеног
ветеринара, може власника ослободити те обавезе, под условом да се преко

службеног ветеринара организатора трка увери да здравствено стање грла не
допушта трчање. Рок за доставу уверења је најкасније 48 часова по одржаном
тркачком дану, а сваком грлу које није стартовало аутоматски се изричу забране
старта у складу са Правилником надлежног националног савеза.
Члан 21.
Сваки возач дужан је да на загревању у тркама вози у регистрованим тркачким
бојама. Свака промена тркачких боја, мора се пријавити секретару за трке и
судијском колегијуму најкасније пре изласка возача на загревање. Непоштовање
ове одредбе се кажњава према Правилнику.
Члан 22.
Организатор има право да у сваком тренутку затражи од дежурног лекара да
прегледа било ког учесника у програму, јахача или возача. Такав преглед може
укључивати алко тест, узимање узорака крви, урина или других течности ради
специфичних анализа.
Допинг контрола обављаће се у складу са Правилником о допинг контроли на
спортским такмичењима и изван такмичења („Сл. гласник РС“ бр.101/2005.
132/2007, 88/2008. и 86/2010.).
Члан 23.
Да би учествовала у тркама, сва грла, морају имати утврђeну здравствeну
способност за такмичeњe у складу са одредбом члана 166. Закона о спорту („Сл.
гласник РС“ бр.10/16.), морају бити просписно вакцинисана против заразнe
инфлуeнцe коња, и та вакцинација мора бити уписана на одговорајућeм мeсту у
пасошу (такмичарској књижици). Такођe по одредби лкана 51. став 1. Закону о
вeтeринарству (“Сл. гласник РС“ бр. 91/05, 30/10. и 93/12), Правилника о
утврђивању програма мeра здравствeнe заштитe животиња за 2019. годину, сва
грла морају имати важeћи нeгативан налаз на Инфeктивну анeмију коња
(Coggins тeст) који није старији од 3 месеца и који је урађен у акредитованој
лабораторији, а који су дужни показати на захтeв дeжурног вeтeринара и
вeтeринарског инспeктора. Власник грла је обавезан да за свако грло има
уверење о здравственом стању животиња које није старије од 10 дана. Уколико
животиње долазе са територије других општина власник је у обавези да поред
уверења о здравственом стању животиња има и транспортну потврду. Ова
документација предаје се приликом преузимања стартних бројева (аша).
Члан 24.
Организатор може извршити измену и допуну пропозиција. Све измене и
допуне пропозиција организатор ће објављивати у службеном програму трка.
Члан 25.
Организатор не сноси одговорност у случају евентуалне повреде или несреће
такмичара, коња, трећих лица и осталих учесника, као и у случајевима
евентуалне материјалне штете настале по било ком основу.
Остале одредбе важе Правилника о одгоју организацији и извођењу касачких
трка УКСС.

ПОСЕБНИ ДЕО
I трка „
ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ЗА ГРЛА ОД 3.ГОДИНЕ
За сва грла домаћег одгоја од 3. године, са плаћеним доприносима.
Дужина стазе 2200 м. аутостарт. Наградни фонд: 200.000,00 динара
(I-90.000,00 динара; II-50.000,00 динара; III-30.000,00 динара; IV-20.000,00 динара; V10.000,00 динара)
II трка „
За женска грла од 3. године и старија уписана у кружну трку за француске касаче 2019.
Дужина стазе 2200 м. Аутостарт. Наградни фонд: 100.000,00 динара
(I-45.000,00 динара; II-25.000,00 динара; III-15.000,00 динара; IV-10.000,00 динара; V5.000,00 динара)
III трка „
Једнопрежна касачка трка за сва грла од 3. године и старија.
Дужина стазе 2200 м. Аутостарт. Наградни фонд: 100.000,00 динара
(I-45.000,00 динара; II-25.000,00 динара; III-15.000,00 динара; IV-10.000,00 динара; V5.000,00 динара)
IV трка „
Једнопрежна касачка трка за сва грла домаћег одгоја од 2. године.
Дужина стазе 1600 м. Аутостарт. Наградни фонд: 100.000,00 динара
(I-45.000,00 динара; II-25.000,00 динара; III-15.000,00 динара; IV-10.000,00 динара; V5.000,00 динара)

-Пријава коња врши се у понедељак 23.9.2019. године до 12,00 часова.
-Потврда старта врши се у уторак 24.9.2019. године до 12,00 часова.
-Пријава коња и потврда старта врши се преко Секретаријата УКСС
(Даница Колар тел: 011-3543-188, 064-623-1890, еmail: danatrot@gmail.com).
- Стартнина се наплаћује уплатом на текући рачун КК „Карађорђево“
340-1962-58 Ерсте банка Бачка Паланка. ПИБ 102425304 МБ 8089582, Краља Петра
Првог бр.11, 21421 Карађорђево тел: 021-765-114.

ВУ „МОРОВИЋ“
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА
потпуковник
сц Зоран Вудраговић

