РАСПИС ЗА ТАКМИЧЕОЕ
ЛЕТОА ЛИГА АСЦС . . . 2017 !!!
Oрганизатпр:
Tермин:
Poчетак:
Правп наступа:

Рпк за пријаву:

Стартнина:

Дисциплине
и сатница:

Атлетски клуб „ Раднички „ - Ниш
Атлетски Савез Централне Србије
21.07.2017.гпд.
16.30 прелиминарнп време
Правп наступа на такмичеоу имају атлетичари/ке рпђени 2004 и млађе уз услпв да
ппседују исправну такмичарску легитимацију или пверену клубску легитимацију са
сликпм, и да пд стране клуба пријављени и за такмичеое и да имају пптврду п
пбављенпм лекарскпм прегледу.
Ппследои рпк за пријаву је 18.07. дп 24 часа електрпнскпм ппштпм на маил
brzigonzales82@yahoo.com (Владимир Живковић) и копија fast030@yahoo.com (Станиша Аксић
) Пријава се мпже извршити и у смислу члана 4.7.2 Прпппзиције за такмичеоа АСС.
Стартнина се плаћа пп пријављенпм такмичару, без пбзира на брпј дисциплина у кпјима
такмичар наступа, у изнпсу пд 250.00 динара пп пдлуци Управнпг пдбпра АСЦС.
Стартина се плаћа гптпвински на лицу места. За пријаву такмичара у смислу члана 4.7.2
стартнина изнпси 1.250.00 динара пп пријављенпм такмичару и плаћа се на лицу места у
гптпвини.
ОБАВЕЗНЕ ДИСЦИПЛИНЕ:

 Атлетске шкпле Ц дечаци/девпјчице 2010 и мл.:
Двпбпј: даљ-(скпк у даљ из зпне), пплигпн 30м пр.+30 м (10,0м-6,0м-8,0м; 3пр. 25цм)
 Атлетске шкпле Б дечаци/девпјчице -2008/09:
60 м , 50м.пр /11,0м-6,5м-(11-7-7-7-7-) 5пр. 30цм , даљ( 2+1 скпка ) (скпк у даљ из
зпне м/ж) , впртекс –м/ж, 200м (м/ж), Мешпвита штафета 6 x200м (штафету чине 3
дечака и 3 девпјчице).
 Атлетске шкпле А дечаци/девпјчице 2006/07:
60 м, 300 м, даљ( 2+1 скпка ) (скпк у даљ из зпне м/ж), впртекс (125-130гр.) м/ж, ,
50м.пр /11,0м-7м-(11-7-7-7-7-) 5пр. 50цм, 600м (ж) – 800м (м), Мешпвита штафета
4x60 ( М/Ж) (2006гпд.)
Млађи пипнири/ке 2004/05:
600 м. ; 50м .пр. /11,0м-7м- (11-7-7-7-7-) 5пр.50цм/. Мешпвита штафета 6 x200м
(штафету чине 3 дечака и 3 девпјчице).
Млађи пипнири/ке:
60 м,300 м,600м (ж), 800м (м), даљ (скпк у даљ из зпне (м/ж), впртекс(125-130гр.)
(м/ж) , кугла 3kg (м) / 2кг. (ж) , Стафета 4x60 (м/ж), 50м.пр. /11,0m-6m-(11-6-6-6-6-)
5пр..50цм., Брзп хпдаое 600м.
 ДИСЦИПЛИНЕ И КАТЕГОРИЈЕ ПО ИЗБОРУ ОРГАНИЗАТОРА:
Старији пипнири: 100м, 300м, Вис, Даљ, Кугла, 1 км брзп хпдаое
Старије пипнирке: 100м, 300м , Вис, Даљ, Кугла, 1 км брзп хпдаое

Све тркачке дисциплине у категприји млађих и старијих пипнира/ки,
стартују из блпка.
Лекарски

Сви такмичари/ке кпји наступају на митинзима, такмиче се на сппствену здравствену

преглед

пдгпвпрнист и пдгпвпрнпст клубпва кпји су их пријавили.

Делегат
Награде

Станиша Аксић
На митингу три првппласирана дпбиће медаље и диплпме
АСЦС
Атлетске шкпле „Б“ и „Ц“ , трпшкпве медаља и диплпма снпси прганизатпр!!
За дпдатне инфпрмације мпжете се пбратити:
Прганизатпр : Владимир Живкпвић 069/534-34-99
Ген.Сек. АСЦС Бегпвић Гпран 064-8816066 (6066)
ПЧЕКУЈЕМП ВАС НА ТАКМИЧЕОУ И ДРУЖЕОУ !!!!

Наппмена

