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АТЛЕТСКИ КЛУБ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 

НОВОГОДИШЊИ МИТИНГ  
 

ОРГАНИЗАТОР: Атлетски клуб „Црвена звезда“  
 
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 26.12.2021. Недеља 
МЕСТО ОДРЖАВАЊА:  Атлетска дворана на Бањици 

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 12:00 - 18:00 часова 

 
ДИСЦИПЛИНЕ:   

  
50м АТЛЕТСКЕ ШКОЛЕ Ц 

50м АТЛЕТСКЕ ШКОЛЕ Б 

50м АТЛЕТСКЕ ШКОЛЕ А 

СКОК У ДАЉ АТЛЕТСКЕ ШКОЛЕ А 

 

60м препоне 

 
мл. пионири/ке, ст.пионири/ке, мл.јуниори/ке, 

ст.јуниори/ке, сениори/ке 

60м препоне мл.јуниорке: Меморијал Александар Обрдовић Бамби 

60м  мл. пионири/ке, ст.пионири/ке, мл.јуниори/ке, 

ст.јуниори/ке, сениори/ке 

200м мл. пионири/ке, ст.пионири/ке, мл.јуниори/ке, 

ст.јуниори/ке, сениори/ке 

400м 

 
мл.јуниори/ке, ст.јуниори/ке, сениори/ке 

800м мл. пионири/ке, ст.пионири/ке, 

1000м сениори 

Скок у даљ ст.пионири/ке, сениори/ке 

Скок у даљ Сениори: Меморијал Ненад Стекић 

Скок у вис сениори/ке 

Бацање кугле мл. пионири/ке, ст.пионири/ке, мл.јуниори/ке, 

ст.јуниори/ке, сениори/ке 

Скок мотком сениори/ке 

троскок сениори/ке 

 

Уколико такмичари млађих категорија у програму немају жељену дисциплину, могу 

наступити за старију категорију, у складу са ограничењима из пропозиција САС. 

 

РОК ЗА ПРИЈАВУ :     Среда, 22.12.2021. до 20 часова. За пријаву користити нови САС 

образац.  



 
ПРИЈАВЕ СЛАТИ  НА : akcrvenazvezda@yahoo.com  

Прелиминарна сатница ће бити објављена у четвртак након што стигну пријаве. 

 

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

клубове  да пријаве само квалитетније такмичаре, којима је потребан наступ ради 

уласка у спортску форму за наредну сезону. Право наступа и број дисциплина ће бити 

у складу са пропозицијама САС. Организатор задржава право да у случају великог броја 
пријављених такмичара у техничким дисциплинама редукује листу. 
 
У дисциплинама скок у даљ и бацање кугле такмичари имају право на три (3)  

покушаја, а најбољих осам на још три (3) покушаја. 
 

СТАРТНИНЕ: 500 динара по особи 
 
НАГРАДЕ: Медаље за троје првопласираних у свакој дисциплини а проглашење је одмах 

након завршетка сваке дисциплине. 

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:  

 По доласку службени представник сваког  клуба предаје попуњену и потписану изјаву коју сте као 

документ добили приликом расписа а по угледу на документ САС-а.  

 Свим учесницима такмичења се мери телесна температура безконтактним топломером на улазу у 

дворану) и у  случају повећане телесне температуре спортисти-тренеру-службеном лицу се ускраћује 

улазак у дворани 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.  

 Такмичење се одвија без публике 

 Судије на борилиштима такође носе заштитне маске. 

 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.  

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

минималних  2м растојања како за такмичаре тако и за тренере 

 Молимо Вас да својим спортистима објасните о важности 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 : Младен Гајић 

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА: Накнадно ћемо обавестити 

Судијски делегат: додељује САС 

Технички делегат: додељује САС 

 


