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АТЛЕТСКИМ КЛУБОВИМА БЕОГРАДА 

РАСПИС 

ПРОЛЕЋНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА ЗА АТЛЕТСКЕ ШКОЛЕ A, Б и Ц 
  

Организатор: Атлетски савез Београда 

Место: Стадион  Партизана , ул Хумска бр. 1 

Датум: Недеља, 12. септембар 2021. године 

Почетак: 11:00 часова 

Право учешћа: Атлетске школе  А ( 2010. и 2011.), Б ( 2012. и 2013.) и Ц (2014. и млађи/е)  

Дисциплине: 

 

50м, 50м препоне, (АШ „А“ - број препона-5; висина препона 50цм; растојање до 
прве препоне-11м; растојање између препона-6,5 м; растојање од последње 
препоне до циља-13м.), 150м, вис, даљ из простора, бацање вортекса и 
штафета 5 х 80 м. 
 

АШ „Б“ - 50м, 50м препоне (број препона-5; висина препона 50цм; растојање до 
прве препоне-11м; растојање између препона-6м; растојање од последње препоне 
до циља-15м), 150м, вис, даљ из простора и бацање вортекса. 
 

АШ „Ц“: 50м, 50м препоне (број препона-5; висина препона-25цм; растојање до 
прве препоне-11м; растојање између препона-6м; растојање од последње препоне 
до циља-15м),  даљ из простора и бацање вортекса. 
 

Такмичари/ке у дисциплинама скок у даљ  из простора и бацање вортекса 
имају право на три покушаја. 
 

Такмичари имају право наступа у једној дисциплини. 
Сви стартови су из високог старта (без блокова). 
 

Учешће у спринтерицама није дозвољено. 

ПРЕЛИМИНАРНА САТНИЦА АШ – Ц  

11.00 50 препоне  /ж/ Финале по групама даљ /м/, из простора  вортекс  /ж/ 

11.15 50 препоне  /м/ Финале по групама    

11.30 50 м  /ж/ Финале по групама   

11,45   даљ /ж/, из простора  вортекс  /м/ 

12.00 50 м  /м/ Финале по групама    

ПРЕЛИМИНАРНА САТНИЦА АШ – Б 

13.00 50 м  /ж/ Финале по групама  вис /ж/    даљ /м/, из простора  вортекс  /ж/ 

13.25 50 м  /м/ Финале по групама     

13.50 50 препоне  /ж/ Финале по групама    

14.05 50 препоне  /м/ Финале по групама  вис /м/    даљ /ж/, из простора  вортекс  /м/ 

14.20 150м  /ж/ Финале по групама    

14.50 150м  /м/ Финале по групама    
 

http://www.atletskisavezbeograda.com/
mailto:atletskisavezbeograda@gmail.com


 

ПРЕЛИМИНАРНА САТНИЦА АШ – А  
15,30  50 м            /ж/ Финале по групама вис /ж/  даљ /м/,  из простора  вортекс  /ж/ 

15,55  50 м            /м/ Финале по групама    

16,20  50 препоне      /ж/ Финале по групама    

16,35  50 препоне      /м/ Финале по групама вис /м/   даљ /ж/,  из простора  вортекс  /м/ 

16,50  150м            /ж/ Финале по групама     

17,15  150м            /м/ Финале по групама    

17,40  5 х 80м            /ж/ Финале     

17,55  5 х 80м            /м/ Финале     
 

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. 
Kлубови треба унапред да делегирају службено лице и по два-три тренера који ће бринути о својим 
такмичарима на трибинама и бити на стази како би помогли судијама да реализују такмичење. 
 

Пријаве доставити најкасније до среде, 08.09.2021. до 24:00 часа на Е-маил АСБ-а: 
prijave.asb@gmail.com 
 

Обезбеђено је електронско мерење времена. Троје првопласираних такмичари/ке биће награђени 
дипломом и медаљом,  Стартнина се не наплаћује, осим у случају пријаве на лицу места. Пријава на 
лицу места износи 500,00 дин. За неоправдано ненаступање пријављених такмичара биће примењена 
кажњавања у складу са Пропозицијама АСБ. 
 
ТАКМИЧЕЊЕ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ БЕЗ ПРИСУСТВА ПУБЛИКЕ, ШТО ПОДРАЗУМЕВА ДА НА ТРИБИНАМА 
МОГУ ДА БУДУ САМО СЛУЖБЕНА ЛИЦА И ПРЕДСТАВНИЦИ КЛУБОВА. 
 

ИЗ РАЗЛОГА БЕЗБЕДНОСТИ АТЛЕТИЧАРА/КИ, КЛУБОВИ ЋЕ ОДРЕДИТИ ПО ДВА ТРЕНЕРА КОЈИ ЋЕ БИТИ 
СА ТАКМИЧАРИМА У ПРОСТОРУ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ. 
 
 
 

За све додатне информације можете се обратити  
Комесару такмичења АСБ на телефон: 064/138.46.04 

 
 

АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 
 


