
 
 

Број      01 – 4 / 2016 
          Дана  08. јануар  2016.год. 
          К  р  у  ш  е  в  а  ц 
 
АТЛЕТСКИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА  У ЦЕНТРАЛНОЈ СРБИЈИ 
 
 

КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАТОРЕ 
АТЛЕТСКИХ ТАКМИЧЕЊА ВАН СТАДИОНА У ЦЕНТРАЛНОЈ СРБИЈИ  за  2016. годину 

 
1. На основу  утврђеног  Календара атлетских такмичења АСЦС за 2016. Одлуком УО 

АСЦС бр.05-09/2015, расписујем конкурс за организаторе следећих атлетских такмичења 
ван стадиона: 

 
МАРТ 

06. Нед Крос лига Ц. Србије  I коло 
20. Нед Крос лига Ц. Србије  II коло 

 
АПРИЛ  

03. Нед Крос лига Ц. Србије  III коло 
17. Нед Крос лига Ц. Србије  IV коло 

 
ОКТОБАР 

09. Нед. Пвренство Централне Србије у кросу 
 

НАПОМЕНА: Клубови нису предложили да се у  2016.год. организују Првенства Централне 
Србије у планинском трчању и полумаратону. Могуће је накнадно се пријавити 
за организацију поменутих такмичења. У случају да се за Првенство Србије у 
ходању на путу пријави клуб са територије Централне Србије могуће је у 
оквиру националног такмичења организовати и регионално такмичење 

2. За организатора такмичења из програма АСЦС могу да конкуришу АСЦС, Атлетски 
клубови, Савези спортова општина и градова, као и друге атлетске и спортске 
организације уз услов да такмичење спроведу у потпуности у складу са Правилником о 
ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности 
Министартства омладине и спорта Републике Србије, и по Пропозицијама за атлетска 
такмичења и Правилима АСС за атлетска такмичења као и условима из расписаног 
конкурса за организацију такмичења /члан 7.1 Пропозиција такмичења АСС/ 

3. Организатор такмичења  треба да обезбеди: 
 означену и обезбеђену стазу чији круг није  мањи  од 1000 метара ни дужи од 2000 метара, а 

ширина стазе није мања од 5м.  
 свлачионице  на  месту одржавања  такмичења  или у непосредној близини,  
 услове за рад секретаријата такмичења, 
 канцеларију за обраду резултата такмчења, исписивање диплома и слично 
 организацију и спровођење церемонијала доделе медаља, диплома и осталих награда; 
 услове за рад средстава јавног информисања, 
 присуство мобилне  или стациониране  лекарске екипе, 
 довољан број испитаних  атлетских судија, 



 озвучење и спикера, 
 и остале услове  предвиђене чланом 7.3  Пропозиција  такмичења 2013-2016 
 сноси трошкове техничког делегата. 
 сносити трошкове суђења атлетских судија утврђене  одлуком Управног одбора АСЦС у 

складу са одредбама Пропозиција АСС за 2013-2016.годину. 
 обезбедити такмичарске бројеве, 
 израдити Билтен 1.(стартна листа) и исте подели свим клубовима учесницима 

 
 У скалду са чланом 7.3.2 Пропозиција такмичења организатор такмичења је дужан да именује 
руководство такмичења са директором такмичења а све у складу са чланом 120., 121., 122. и 123. 
Правила за атлетска такмичења и о томе обавести Техничког делегата АСЦС на такмичењу 
најмање 5 дана пре почетка такмичења. 
 

4. Организатор преузима комплетну техничку организацију такмичења и све друге 
трошкове везане за непосредну организацију и спровођење такмичења, а убира све 
приходе од медијске и друге одобрене експлоатације такмичења и наплате стартнине 
од  клубова за пријављене такмичаре.  

 
5. АСЦС у договору са организатором се обавезује да ће: 

 15 дана пре датума одржавања такмичења расписом обавестити атлетске клубове и 
Заједницу атлетских судија Централне Србије о свим детаљима организације такмичења: 
месту одржавања такмичења, дисциплинама, сатници, начину плаћања стартнине за 
наступ, начину подизања билтена и стартних бројева, роковима за достављање пријава, 
условима и ценама смештаја, путним правцима до места такмичења  и др. 

 сносити трошкове награда (медаље, дипломе, пехари)  
 израдити Билтен 1.(стартна листа) и исте послати електронском поштом свим клубовима 

учесницима, 
 израдити Билтен 2 (резултати) и исте послати електронском поштом свим клубовима 

учесницима, 
 
6. У пријави по конкурсу  пожељно је доставити:  

 технички цртеж са висинском разликом стазе (поготово за планинско трчање), 
 сагласност о подршци града или општине у техничкој организацији такмичења, 
 потврду о довољном броју испитаних атлетских судија (уговор са судијском организацијом),  
 цене услуга  смештаја  и исхране такмичара у различитим врстама објеката,   
 услове плаћања, 
 начин и могућности превоза до места одржавања такмичења,  
 и друге погодности које организатор  нуди  за учеснике а које ће бити  узете у обзир код 

одлучивања  коме поверити  организацију. 
Пријаве на конкурсу у писаној  форми слати на адресу:  Атлетски савеза Централне Србије, 

ул. Николе Тесле 14,  37000 Крушевац  или на е-маил: akkrusevac@gmail.com   
Рок за слање пријава је:  31. јануар  2016. године. до 24.00   
Одлуку о организаторима атлетских такмичења у Србије у 2016. години, Управни одбор 

АСЦС, на предлог ген. сек. АСЦС донеће до: 15. фебруара 2016. године. 
Атлетске организације које добију организацију такмичења обавезне су да са Атлетским 

савезом Централне Србије потпишу уговор о обавезама и правима о организацији такмичења. 
Спортски поздрав.               

                                                                АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 
                                     Генерални секретар Горан Беговић 
 

 


