
 

М  И  Т  И  Н  Г    АСЦС-а 

Р  А  С  П  И  С  
 

Организатор:  Атлетски савез Централне Србије-технички организатор АК 

КАРАНОВАЦ 
Место: Атлетска дворана, Булевар ослобођења 54, Београд 

Датум: Субота11. фебруар 2023. године 

Време 

почетка: 
12:00  

Дисциплине и  

право 

учешћа: 

 

Атлетске школе  Ц (2016. и млађи) 

Jедна дисциплина или две. 

50м,50м препоне(11-7-11-

5препона -30цм),скок у даљ (2+1) 

Атлетске школе  

А (2012./2013.);  Б (2014./2015.) 

Jедна дисциплина или две. 

50м,50м препоне(11-7-11-

5препона -50А/30Б) ,Бацање 

медицинке (2+1) 

скок у даљ (2+1) 

Млађи пионири-ке 2010./2011. 

Годиште- Jедна дисциплина или две. 

60м,200м,800м 

скок у даљ (3+1) 

Старији пионири-ке 2008./2009. 

Годиште-Jедна дисциплина или две. 

60м,200м,800м 

скок у даљ (3+1) 

Млађи и старији јуниори/ке, 

сениори/ке (aпсолутна-заједничка 

категорија)-Jедна дисциплина или 

две. 

60м,200м,800м 

скок у даљ (3+1) 

 

Мерење: Електроника. 

Ласер и метар. 

Рок за пријаву: Пријаву послати до понедељка 06.02.2023.  на е-маил: 

akkaranovac@gmail.com  и копију на isidora.culibrk.bg@gmail.com.  

Стартнина:  

 

Помоћ организацији такмичења, за такмичаре-ке пријављене  у року 

(06.02.2023.), износи:  

600 динара за једну пријављену дисциплину 

1000 динара за две пријављене дисциплине 

Плаћање је готовински или на рачун бр. 155-20900-69. 

Пријаву за такмичење могуће је извршити и након 06. фебруара, али 

најкасније 90мин. пре почетка такмичења. Уплата ове помоћи је искључиво 

готовински у износу од 1500 динара. Одјаве доставити до среде, 8. 02 2023. год. до 
24:00h. После овог датума биће прихваћене само уз лекарско уверење или на лицу места 
одлуком лекара на такмичењу. 

Лекарски преглед: Kлубови одговарају за лекарске прегледе такмичара/ки које су пријавили. Представници 

клубова су дужни да за све такмичаре/ке покажу такмичарску легитимацију са овереним 

лекарским прегледом приликом преузимања такмичарских бројева. 

Делегат: Технички делагат АСЦС 

НАГРАДЕ Три првопласирана такмичара у свакој категорији (најмање пет 

пријављених) добијају дипломе и медаље. Проглашења победника по 

категоријама обавиће се одмах након сваке дисциплине 

 Коначну сатницу ће организатор објавити пошто буду закључене све пријаве. 

 Oрганизатор задржава право измене сатнице на лицу места. 
      

НАПОМЕНА:Пријаве ће бити прихваћене само ако су послате на обрасцу који је у прилогу расписа и ако 
су правилно попуњене 
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