
 

РАСПИС за 

„6. Меморијал Михајло МИКА Шврака“  

клупски дворански атлетски митинг 2021 

ОРГАНИЗАТОР:        A.K. “Top Jump” Београд  

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА:                 18.12.2021. 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА:  Атлетска дворана на Бањици 

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 13.00-18.00 часова 

ДИСЦИПЛИНЕ:            

Млађе пионирке (U-12): 60м,  скок у вис, бацање кугле (2 кг) 

-Млађи пионири (U-12): 60м,  скок у вис, бацање кугле (3 кг),  

-Старије пионирке (U-16) : 60м, 200м, 800м, скок у вис, скок у даљ 

-Старији пионири (U-16): 60м, 200м, 800м 

-Млађе јуниорке (U-18) :  петобој (60м препоне, вис, кугла, даљ, 800м), 60м, 200м, бацање 

кугле (3кг) 

-Млађи јуниори (U-18) : 60м препоне, 60м, 200м 

-старији јуниори (U-20): 60м, 200м 

-старије јуниорке (U-20) : 60м, 200м 

-сениори:  60м, 200м, 1000м 

-сениорке: 60м, 200м 

 

Право наступа: Због епидемиолошких мера за сузбијање и превенцију вируса право 

наступа имају искључиво чланови атлетског клуба „Топ Џамп“ осим у случајевима где 

организатор позива неколико најквалитетнијих такмичара из осталих клубова у циљу 

попуњавања стартних група, односно техничких дисциплина.  

Пријаве на лицу места нису могуће.  

У дисциплинама скок у даљ и бацање кугле такмичари имају право на три (3)  покушаја, а 

најбољих осам на још три (3) покушаја, уколико не наступи осам или више атлетичара сви 

имају право на шест (6) покушаја у случају да имају исправан скок или хитац у прве три 

серије наравно. Сви такмичари су у обавези да на дресовима имају стартне бројеве по 

пропозицијама САС-а које ће добити у „Пријавном центру“ пре почетка дисциплине. 

 

СТАРТНИНЕ: Бесплатно 

НАГРАДЕ: Пехар за „6. меморијал Михајло МИКА Шврака“ за победницу вишебоја У18 Ж, 

пехар за „6. Трофеј Душко Стокућа“ за победницу у скоку у даљ У16 Ж, пехар „1. Трофеј 

Горан Марковић“ за победника трке 200м У18 М.  

Атлетски клуб „Top jump“                           Матични број: 28790279        
Београдског батаљона 8/4, 11030 Београд                                                             ПИБ: 108001040            
Телефон: +381 60 3600065                                                                                           Текући рачун: 205-189981-20 
е-пошта: topjump@topjump.rs       www.topjump.rs 
 



Медаље за троје првопласираних у свакој дисциплини (проглашење је одмах након 

завршетка сваке дисциплине) и учесничке златне медаље за све пријављене млађе 

пионире које добијају након проласка кроз циљ на 60м или пре почетка скокова и бацања. 

 

РОК ЗА ПОТВРДУ УЧЕШЋА :     Среда, 15.12.2021. до 17 часова  

ПРИЈАВЕ СЛАТИ НА : topjump@topjump.rs  а копију на dragutintopic@yahoo.com  и то у 

форми постојеће ексцел табеле САС-а јер ћемо све убацити у систем  ОПЕН Трек-а. 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД:     Сви такмичари морају да имају валидан документ лекара 

спортске медицине односно ПОТВРДУ О СПОСОБНОСТИ ЗА ТАКМИЧЕЊА у складу са 

законом о спорту, не старију од шест месеци. Такмичари наступају на сопствену 

одговорност и одговорност клубова за које наступају.  

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ: По пропозицијама САС  

 

ПОСЕБНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ МЕРЕ НА ТАКМИЧЕЊУ:  

-Свим учесницима такмичења се  врши дезинфекција руку и мери телесна температура 

безконтактним топломером на улазу у дворану) и у  случају повећане телесне температуре 

спортисти-тренеру-службеном лицу се ускраћује улазак у дворану и препоручује се хитан 

одлазак у надлежну здравствену институцију 

-Сви су у обавези да током читавог догађаја носе заштитне маске на лицу осим такмичара 

током самог такмичења и загревања.  

-Судије на борилиштима такође носе заштитне маске и по потреби  заштитне рукавице 

-На сваком записничком столу, као и на више локација у дворани  организатор ће 

обезбедити средства за дезинфекцију где ће моћи да се изврши дезинфиковање руку или  

справа за бацање   

-У техничким дисциплинама учесницима ће бити скренута пажња о дозвољеној 

удаљености једних од других (минимум 2м) и инсистираће се на одржавању исте.  

-Организатор ће обезбедити и додатне заштитне маске за случај да је неко од учесника без 

ње.  

-Пресвлачење у свлачионицама у дворани  ће бити дозвољено само са заштитном маском 

на лицу и без дугог задржавања у тој просторији.  

-Такмичење се одвија без публике, или у складу са мерама које буду на снази 

-Уколико САС дозволи употребу трибина и на њима се мора поштовати уредба о дистанци и 

ношењу затитне маске како за такмичаре тако и за тренере и евентуалну публику. 

-Молимо Вас да својим спортистима објасните  важност социјалне дистанце као и свих 

предложених мера у циљу превенције болести. 

. Свако непоштовање мера носи са собом консеквенцу напуштања дворане. 

 

ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА и одговорно лице : Драгутин Топић, 060 3600065 

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА: Милосављевић Горан 

Судијски делегат: Небојша Здравковић 

Технички делегат: Исидора Ћулибрк 
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PRELIMINARNA SATNICA: 
START DISCIPLINA 
13:00 60m prepone U18 Ž petoboj 

13:00 skok u dalj U16 Ž  

13:00 kugla U14 M, U14 Ž 

13:15 60m prepone U18 M 

13:30 60m U14 Ž 

13:45 skok u vis U18 Ž petoboj 

13:50 60m U14 M 

14:05 60m U16 M 

14:30 60m U16 Ž 

14:45 60m U18 M 

15:10 60m U18 Ž 

15:15 kugla U18 Ž petoboj 

15:15 skok u vis U14 M, U14 Ž, U16 Ž 

15:25 60m seniori (1 grupa) 

15:30 60m seniorke (1 grupa) 

15:35 800m U16 M (1 grupa) 

15:45 800m U16 Ž (1 grupa) 

16:00 200m seniori (1-2 grupe) 

16:10 200м seniorke (1-2 grupe) 

16:20 skok u dalj U18 Ž petoboj 

16:20 200m U18 Ž (2-3 grupe) 

16:30 200m U18 M (2-3 grupe) 

16:45 200m U20 Ž (1-2 grupe) 

17:00 200m U 20 M (2-3 grupe) 

17:10 200m U16 Ž (3-4 grupe) 

17:25 200m U16 M (3-4 grupe) 

17:40 800m U18 Ž petoboj 

17:50 1000m seniori (1 grupa) 

  

 


