ТЕХНИЧКО УПУТСТВО
1. Датум и време одржавања такмичења
Такмичење се одржава 31.08./01.09. 2019. године са почетком у 15:30х, оба дана.
2. Место одржавања
Такмичење се одржава у Београду на Атлетском стадиону Војне академије, улица
Вељка Лукића Курјака 33. Стадион има 8 стаза на 100м, 100м пр. и 110м пр. као и 6
стаза на 400м са синтетичком подлогом - МОНДО, скакалишта за: скок увис, скок
мотком, скок удаљ и троскок, такође од синтетичке подлоге МОНДО, као и
бацалиште за куглу, копље (залетиште на синтетичкој подлози МОНДО), диск и
кладиво.
3. Организатор
Организатор такмичења је Атлетски савез Београда.
4. Програм такмичења
Програм такмичења се састоји из следећих дисциплина:
СТАРИЈИ ПИОНИРИ
1. дан:
100м препоне, 60м, 300м, 800м, штафета4x100м, ,скок удаљ, бацање кугле, бацање
кладива.
2. дан:
300м препоне, 100м, 2000м, штафета 4x300м, 1000м ходање, скок увис, бацање
копља, бацање диска
СТАРИЈЕ ПИОНИРКЕ:
1. дан:
80м препоне, 60м, 300м, штафета 4x100м, скок увис, бацање копља, бацање диска
2. дан:
300м препоне, 100м, 1500м, штафета 4x300м, 1000м ходање, скок удаљ, бацање
кугле, бацање кладива
5. Преузимање службених материјала
Службене материјале може преузети службено лице клуба које је назначено у
пријави. Материјали се прузимају у службеној просторији стадиона (свечана бина),
где се врши и наплата стартнине.
Пре преузимања материјала за такмичење службено лице клуба мора да покаже
легитимацију “службено лице клуба”, и достави на увид такмичарске књижице
Техничком делегату.

6. Право наступа
Право наступа на такмичењу имају:
• ст. пионири/ке рођени 2004-2005. године;
• мл. пионири/ке рођени 2006-2007. године.
Сви такмичари морају да буду регистровани и пререгистровани за атлетске
клубове чланове АСС, а да испуњавају следеће услове:
● Да поседују исправну такмичарску легитимацију
● Да је такмичарска легитимација оверена потписом лекара,
факсимилом и печатом
спортског диспанзера (спортске амбуланте)
или друге специјализоване установе
● Да су уредно од стране клуба пријављени за такмичење
7. Стартнина
Стартнина, за такмичаре/ке из српских клубова и све учеснике на митингу у скоку
удаљ, се плаћа на лицу места или на текући рачун Атлетског савеза Беграда 145 –
18109 – 65 Еxпобанк.
Клуб који уплаћује стартнину на текући рачун Атлетског савеза Београда
обавезан је да покаже оверену потврду банке.
За пријаву такмичара у смислу члана 7.4.2. Пропозиција за такмичење АСС 20192020, стартнина износи 1.250,00 динара по пријављеном такмичару и плаћа се на
лицу места организатору у готовини.
8. Подизање летвице код скока увис
Скок увис Ж: 120, 125, 130, 134, 138, 142, 145, 148, 151 + 3цм
Скок увис М: 120, 125, 130, 134, 138, 142, 145, 148, 151 + 3цм
9. Мерење справа
Мерење личних справа ће се вршити у Пријемном центру најкасније 45 мин пре
почетка дисциплине. Неисправне справе се неће бацати и биће задржане у
Пријемном центру до завршетка дисциплине.
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10. Загревање
Загревање такмичари могу вршити на асфалтним површинама поред стадиона.

11. Пријемни центар
У Пријемном центру ће се вршити контрола клупске опреме, обуће и спортских торби
атлетичара/ки.
Такмичари су дужни да покажу:
● ТАКМИЧАРСКИ БРОЈ (у дисциплинама у којима ће се додељивати бројеви),
● КЛУПСКУ МАЈИЦУ у којој ће такмичити
(НИЈЕ ДОЗВОЉЕН НАСТУП У ДРЕСУ ДРЖАВНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ)
Такмичари су дужни да се јаве у Пријемни центар, за дисциплине трчања и
ходања, 20 мин. пре почетка дисциплине, а за дисциплине бацања и
скокова, 30 мин. пре почетка дисциплине.
Такмичаре из Пријемног центра до борилишта изводиће записничар са дисциплине.
Такмичари су ОБАВЕЗНИ да прођу Пријемни центар пре дисциплине.
12.Такмичарски бројеви
Такмичарски бројеви ће се додељивати такмичарима/кама у дисциплинама на 600м,
800м, 1500м, 2000м и 1000м ходање. Стартне бројеве такмичари/ке у поменутим
дисциплинама носе на грудима.
13.Излазак са терена
По завршетку дисциплине
записничара са дисциплине.
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14.Број покушаја
Сви пријављени такмичари имају право на 4 /четри/ покушаја.
Такмичари/ке који такмиче ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ-МИТИНГ имаће право на
4/четири/ покушаја.
15.Протести и жалбе
Протести и жалбе се решавају у складу са чланом 146. Правила за атлетска
такмичења. Депозит на уложену жалбу Врховној судијској комисији је 6.000,00
динара или 50€. Ако се жалба уважи депозит се враћа подносиоцу захтева.
16. Мерење резултата
Мерење резултата у дисциплинама трчања вршиће се системом за електронско
мерење резултата „ТИМЕ ТРОНИЦС“. У дисциплинама бацања кугле, бацања копља,
бацања диска, бацања кладива и скока у даљ резултати ће се мерити челичном
метарском траком.

17.Објављивање резултата
Службенирезултати биће окачени на огласној табли која се налази са задње стране
бине.
Резултати ће такође бити објављени на сајту Атлетског савеза Србије www.асс.орг.рс
и Атлетског савеза Београда.
18. Проглашење победника
Проглашење победника Купа Београда обавиће се према утврђеној сатници
такмичења. Церемонији проглашења победника ОБАВЕЗНО је присуство свих
капитена екипа учесница на такмичењу. Капитени екипа треба да се јаве у протокол
проглашења (простор испред централне ложе), по завршетку последње дисциплине.
19.Здравствена заштита
Сви такмичари наступају на такмичењу на сопствену одговорност И одговорност
клубова који су их пријавили.
За време такмичења биће присутан дежурни лекар.

НАПОМЕНА:
Такмичење се организује у војном објекту и због тога посебно наглашавамо, да сва
лица која се налазе у простору касарне у којој је стадион су дужна да поштују кућни
ред и не напуштају простор који нам је додељен за такмичење. Сви који се не буду
придржавала тога биће удаљени из Касарне.

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО
Молимо вас да по себно обратите пажњу на члан 7.7 Пропозиција за
такмичење АСС
7.7 Обавезе атлетичара на такмичењу
7.7.1. Такмичари су обавезни да наступе у једонобразној клупској
опреми наведеној у пријави. Опрема мора бити таква да омогућава
несметано постављање стартних бројева у складу са Правилима за
атлетска такмичења АСС. Није дозвољен наступ у опреми
репрезентације Србије, у противном Пријемни центар неће дозволити
улазак такмичару на терен. У штафетним тркама обавезан
је истоветан дрес свих чланова екипе.
7.7.2. Ако на такмичењу наступи такмичар у опреми репрезентације
Србије, одлуком Техничког делегате АСС на такмичењу, биће
дисквалификован.
7.7.3. Такмичар за кога није достављена на увид такмичарска
легитимација или иста није исправна у погледу права наступа или
здравственог прегледа, не може да наступи на такмичењу.
7.7.4. Проглашење победника и други видови церемонија су саставни
део такмичења и обавезни су за учеснике такмичења. Непоштовање
ове одредбе подлеже новчаној казни.
7.7.5. Такмичари морају бити упознати са техничким правилима
дисциплине у којој наступају и пропозицијама такмичења.

ЖЕЛИМО ВАМ ПУНО СРЕЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ!!!

