
 

 

 

 
 

 
 

 

 

ПРОЛЕЋНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА ЗА АТЛЕТСКЕ ШКОЛЕ А, Б  И  Ц  
 

САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА 
(НЕДЕЉА, 28. ЈУН 2020. ГОДИНЕ) 

 

АШ - Ц 

10.00 50 препоне  /ж/ Финале по групама даљ  из зоне /м/   (6)  вортекс  /ж/  (3) 

10.10 50 препоне  /м/ Финале    

10.20 50 м  /ж/ Финале по групама   

10.45 50 м  /м/ Финале по групама даљ  из зоне /ж/   (9)  вортекс  /м/  (7) 
 

АШ - Б 

12.00 50 м  /ж/ Финале по групама вис /ж/  (4) даљ из зоне /м/ (8)  вортекс  /ж/ (5) 

12.25 50 м  /м/ Финале по групама    

12.45 50 препоне  /ж/ Финале по групама  даљ из зоне /ж/(16) вортекс /м/(14) 

13.05 50 препоне  /м/ Финале по групама    

13.20 150м  /ж/ Финале       

13.25 150м  /м/ Финале     
 

АШ - А 

14,30  50 м  6г       /ж/ Финале по групама вис /ж/ (12) даљ из зоне /м/ (10) вортекс  /ж/ (10) 

14,55  50 м 4г        /м/ Финале по групама    

15,15  50 препоне  4г /ж/ Финале по групама    

15,35  50 препоне  2г /м/ Финале по групама  даљ из зоне /ж/ (19)  

15,50  150м 3г        /ж/ Финале по групама вис /м/   (5)  вортекс  /м/  (8) 

16,05  150м 3г        /м/ Финале по групама    

16,15  5 х 80м            /ж/ Финале по групама    

16,25  5 х 80м            /м/ Финале по групама    
 
 

 

НАПОМЕНЕ: 

Стартови трка биће без блокова, из полувисоког старта. Учешће у спринтерицама није 
дозвољено. Трке на 150 м се стартују са закривљене линије и трче се у 1. стази. 

Штафетне трке ће се реализовати на дужини од 80 m по правилима „Kids athletics-a“. 

Право учешћа имају само регистровани такмичари атлетских клубова, чланова АСБ, са уредним 
(важећим) лекарским прегледом. Службени представник клуба ће бити у обавези да пре такмичења 
достави на увид такмичарске легитимације са важећим лекарским прегледом комесару такмичења.  

За наступе такмичара/ки у категоријама АШ „Б“ и „Ц“ клубови ће одредити по два тренера за помоћ у 
реализацији тркачких дисциплина. 
 
 
 
 
 
 

АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 


