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69. УЛИЧНА ТРКА ГРАДА БЕОГРАДА 
 

Покровитељ: Секретаријат за спорт и омладину града Београда 

Организатор: Атлетски савез Београда 

Место одржавања: Теразије (од Коларчеве до Драгослава Јовановића) 

Датум одржавања: Недеља, 17. октобар 2021. године 

Време одржавања: 19:10 – Свечано отварање 

Траса:  Старт и циљ испред хотела Москва 
  

САТНИЦА 
 

 

Ове године манифестација 69. УЛИЧНА ТРКА ГРАДА БЕОГРАДА саастојаће се из два дела, такмичарског и 
рекреативног. 

Пријаве и одјаве за такмичарски део: Пријаве за све категорије доставити најкасније до среде, 13.10.2021. до 
22:00 часа на Е-маил АСБ-а: prijave.asb@gmail.com. Одјаве доставити на исту Е-маил адресу најкасније до 
четвртка, 14.10.2021. до 24.00 часа. За категорије атлетских школа, поред пријаве, на лицу места ће се 
попуњавати учеснички листићи. 
За све такмичаре/ке који не буду наступили, а нису благовремено одјављени, клубови ће сносити трошкове 
чипованих бројева (важи за категорије од млађих пионира/ки до сениора/ки).  

Пријаве за трку рекреативаца: Пријаве за трку рекреативаца вршити искључиво „online“ преко сајта 
организације „RUNTRACE“: www.runtrace.net   

19:10  СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 

19:15 400 м  Трка особа са посебним потребама  

19:25 200 м  АШ Ц   /ж/ 14 и млађе 

19:30 200 м  АШ Ц   /м/ 14 и млађи 

19:35 400 м  АШ Б   /ж/ 12/13 

19:40 400 м  АШ Б   /м/ 12/13 

19:45 400 м  АШ А   /ж/ 10/11 

19:50 400 м  АШ А   /м/ 10/11 

20:00 1000 м  Млађе и старије пионирке 
08/09 
06/07 

20:10 1000 м  Млађи и старији пионири 
08/09 
06/07 

20:20 3000 м  Млађе и старије јуниорке  
04/05   

  02/03 

20:35 3000 м  Млађи и сатарији јуниори 
04/05   

  02/03 

20:50 5000 м  Сениорке и сениори–„Меморијал Живко Стевчевић“ 01 и старије/и 

21:20 5000 м  Трка рекреативаца  
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Преузимање бројева: Бројеве (чиповане) такмичари/ке преузимају у пријавном центру на дан такмичења 
најкасније 30 мин. пре почетка трке. 

Право наступа и лекарски преглед: Право наступа имају сви такмичаpи/ке који поседују исправну такмичарску 
легитимацју са лекарским прегледом овереним потписом, факсимилом лекара и печатом спортског диспанзера 
или друге специјализоване здравствене установе, не старијим од 6 месеци, пријављени искључиво од стране 
клуба.  
У трци рекреативаца такмичари/ке учествују на сопствену одговорност. 

Проглашења: Проглашење победника ће се одржавати након сваке одржане трке. 

Награде: Медаље и дипломе за троје првопласираних у свим категоријама, а првопласиранима и пехар. За 
учеснике трка рекреативаца и особа са посебним потребама обезбеђене су учесничке медаље. За трку сениорки 
и сениора „Меморијал Живко Стевчевић“ биће посебно обезбеђене награде. 

Тумач пропозиција: Такмичење се одржава без ограничења за учешће млађих такмичара/ки у тркама старијих 
категорија.  

 
 

СВИ УЧЕСНИЦИ НА ТАКМИЧЕЊУ И ГЛЕДАОЦИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ МЕРА КОЈЕ ЈЕ 
ПРОПИСАЛА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ВЕЗИ СА „COVID  19“ – НОШЕЊЕ МАСКИ, МИНИМАЛНО 
РАСТОЈАЊЕ. 

 
 

АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 


