
 

 

Пропозиции за Гран Фондо Скопје 2022 

 

• Организатор: Гран Фондо, Велосипедска федерација на Македонија. 
• Патека: Патеката е кружна со должина од 9350m и целосно затворена за сообраќај додека 

трае трката.  Стартот е на Булевар Илинден кај паркингот на Зоолошка градина, се вози во 
правец кон Булевар 8 септември каде на раскрсницата се врти  назад по Булевар Илинден 
преку мостот Гоце Делчев. По Булевар Гоце Делчев се вози до раскрсницата со Филип 2 
Македонски каде се врти назад по Гоце Делчев.  Пред мостот Гоце Делчев се  врти десно 
по Самоилова околу Кале до амбасадата на САД и се продолжува по Лазар Личеноски се 
до булевар Гоце делчев каде се врти десно преку мостот и се до целта каде е и стартната 
капија кај паркингот на Зоолошка градина. 

• Датум: 18 септември 2022 година. 
• Подигнување на стартни броеви: Од 11 до 16 септември во канцеларијата на ВФМ и на 

денот на трката  08:00 до 09:30 часот. 
• Должина на трката: Се вози трка во две категории Гран Фондо трка 13 круга 121km и 

Медио Фондо 7 круга, 65km. 
• Старт: 10:00 часот за сите категории на Булевар Илинден кај Зоолошка градина. 
• Цел: 13:00 до 14:00 часот.  
• Храна и напитоци: Организаторот ќе обезбеди храна и вода за натпреварувачите на две 

локации кои дополнително ќе бидат објавени. 
• Регистрација : Регистрацијата се врши електронски на веб страната на настанот 

http://granfondo.mk/ . Пријавата ќе се смета за валидна кога ќе биде извршена уплата од 
1200 денари за стартен пакет. Онлајн пријавувањето ќе заврши на 11 септември. За сите 
регстрирани после овој датум ќе биде овозможен стартен број но не гарантираме дека ќе 
добијат соодветна големина на маица во стартниот пакет или целосен пакет. 

• Технички прописи: Натпреварот се вози со друмски, планински или хибридни елосипеди 
технички одобрени по спецификација на UCI. Не е дозволен старт со електрични 
велосипеди. 

• Задолжителна опрема: Задолжително е носење на заштитна велосипедска кацига. 
Стартниот број треба да биде закачен на средината на задната страна на дресот и јасно 
видлив.  

• Награди: Организаторот обезбедува парични награди и медали за првите 3 пласирани по 
категорија за мажи и жени. Категориите ќе бидат објавени откако ќе се објават  стартните 
листи. 

• Право на учество: Сите велосипедисти родени до 2004 година, вклучително и реодени во 
2004 година, независно дали поседуваат лиценца на национална велосипедска 
федерација. 

• Мерење на време: Времето ќе се мери со професионална опрема со електронски чипови. 

http://granfondo.mk/


• Поддршка за време на трката: На патеката ќе се движат соодветно обележани возила за 
сервис кои доколку има потреба ќе вршат поправка на дефекти. 

• Церемонија за прогласување: Прогласувањето на сите категории ќе започне веднаш 
после завршувањето на Гран Фондо трката. 

• Дискфалификација: Натпреварувачот ќе биде отстранет од трката доколку не ги исполнува 
условите за задолжителна опрема, ако биде фатен дека учествува со стартен број од друго 
лице, фрлање на ѓубре надвор од означените зони и загрозување на сигурноста на другите 
натпреварувачи. 

• Етички кодекс: Натпреварувачите со процесот на испраќање на регистратциониот 
формулар се обврзуваат на етичко однесување во текот на целиот настан.  

• Ризици: Натпреварувачот прифаќа:                                                                                                         
1) дека и покрај очигледната посветеност на организацијата да им гарантира на 
учесниците максимална разумна можна безбедност, во секој случај постојат преостанати 
ризици (исто така познати како „спортски ризици“) кои не можат да се отстранат бидејќи 
се суштински на самата дисциплина на возење велосипед. ;                                                         
2) дека е свесен дека на настанот ќе присуствуваат многу други луѓе, чие ниво на 
велосипедска способност и техника е непознато, и дека поради тоа може да настанат 
гужви на патеката што може да го зголеми ризикот од несреќи и судири меѓу учесниците ; 
3) дека избрал да учествува на настанот по сопствена иницијатива и под своја лична 
одговорност, свесен дека, како и во секој спортски настан, може да има ризици од 
повреда или несреќа;                                                                                                                                 
4) да ја превземе целосната одговорност за таканаречениот „спортски ризик“, донесувајќи 
ја оваа одлука совесно и рационално. Затоа тој/таа смета дека тој/таа е единствено 
одговорен за ракување со велосипедот во рамките на предметниот настан, како во текот 
на настанот така и на територијата, очигледно имајќи предвид дека оваа одговорност се 
однесува и на него/неа. и на трети лица корисници. Врз основа на ова, тој/таа ПРИЗНАВА 
дека организаторите на настанот направиле се што е можно, земајќи ги предвид 
важечките правила и посебната природа на настанот и спортот на велосипед, за настанот 
да биде безбеден и да се избегне појава на несреќи и штета на лица и имот, исто така 
обезбедувајќи соодветен безбедносен план во случај на потреба и ги ослободува 
организаторите, и сите оние кои се вклучени во различни капацитети во предметниот 
настан, од каква било граѓанска, кривична и административна одговорност за кој било 
штетен настан што може да се случи или што може да ги предизвика со своето однесување 
во текот на настанот.  

• Измени: Организаторот ги задржува правата да вржи измени на овие пропозиции кои ќе 
ги објави на веб страната http://granfondo.mk/ Оваа веб страна ќе се смета за официјално  
тело за комуникација на настанот. 
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