Адреса: Љубомира Стојановића 38а, локал бр. 1, 11108 Београд, Србија,
Поштански адресни код (ПАК): 136912, Телефон: +381 (0)11 2681-732
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Web site: http://www.atletskisavezbeograda.com
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АТЛЕТСКИМ КЛУБОВИМА БЕОГРАДА
АТЛЕТСКИМ КЛУБОВИМА СРБИЈЕ

РАСПИС
ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА ЗА МЛАЂЕ ЈУНИОРЕ/КЕ И
ЕКИПНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА ЗА МЛАЂЕ ЈУНИОРЕ/КЕ
Организатор: Атлетски савез Београда
Место:
Атлетски стадион Војне академије, Београд
Време:
Субота, 19. мај 2018. године
Почетак:
11:00 часова
Право учешћа: млађи јуниори/ке (01-02) и пионири/ке (03-04.)
Пријављивање: Пријаве (за појединачно и екипно првенство) слати на e-mail: prijave.asb@gmail.com, а списак за
улазак на стадион Војне академије на e-mail: atletskisavezbeograda@gmail.com, најкасније до
среде, 16. маја 2018. године до 24:00 часа.
Пропозиције: Млађи јуниори/ке и пионири/ке могу наступити (појединачно и екипно) у две дициплине и штафети.

Такмичари/ке који наступају у дисциплинама 800 м и 3000 м не могу наступити у другој дисциплини, а у трци
штафета не могу наступити они који су наступили у трци на 3000 м. Такмичари клубова који нису из
Београда такмиче се у конкуренцији за појединачно првенство.
У екипној конкуренцији у свакој дисциплини наступа један такмичар-ка, односно штафета.
Из разлога обједињавања такмичења, у екипној конкуренцији такмичари/ке наступају под истим условима
као у појединачној конкуренцији.
На такмичењу за пласман у екипној конкуренцији неће се рачунати резултати из дисциплине 800 м /Ж/, /М/.
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- За одређивање пласмана у дисциплини 100 м, у финале се улази по резултату. Резултати из
полуфиналних трка рачунаће се за екипни пласман.
- У техничким дисциплинама (скок у даљ, бацање копља и бацање кугле) такмичари из екипне конкуренције
имају право на четири покушаја, без обзира на остварен пласман у прве три серије. Такмичарима из екипне
конкуренције који нису остварили право на шест покушаја, четврти покушај се не рачуна у појединачној
конкуренцији.
- Такмичаре/ке који ће се бодовати за екипно првенство доставити на обе пријаве.
НАПОМЕНА:
За такмичаре чланове клубова АСБ стартнина се НЕ НАПЛАЋУЈЕ, а за такмичаре чланове осталих клубова према
пропозицијама АСБ стартнина је 250,00 дин по такмичару, на рачун АСБ број: 145-18109-65 “Еxpobank“ или у готовини на
самом такмичењу. Пријава на лицу места износи 500,00 РСД. Признаницу о извршеној уплати донети на само такмичење.

АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕПГРАДА

