
 

 

 

 

 

 

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО АК КАРАНОВАЦ 

Р  А  С  П  И  С  

 

Организатор: АК КАРАНОВАЦ - КРАЉЕВО 

Место: Атлетска дворана, Булевар Ослобођења бб. 11000 Београд,  

Аутобус 47,48 стајалиште “Атлетска дворана” 

Датум: Недеља   15. март 2020. године 

Време почетка: 12.00  

Отворено 

првенство 

клуба - 

дисциплине и  

право учешћа: 

 

Атлетске школе / АСЦС не забрањује ношење спринтерица: 

Свако годиште такмичи одвојено (у случају наступа мањег броја од 

десет по дисциплини, годишта ће се спојити у своју категорију). 

А 2009.  старт из блока;  
40м, 40м препоне, скок у даљ и бацање медицинке (једна дисциплина). 

А 2010.  
40м, 40м препоне, скок у даљ и бацање медицинке (једна дисциплина). 

Б 2011. 
40м, 40м препоне, скок у даљ и бацање медицинке (једна дисциплина). 

Б 2012. 
40м, 40м препоне, скок у даљ и бацање медицинке (једна дисциплина). 

Ц 2013. и млађи 
40м, 40м препоне, скок у даљ и бацање медицинке (једна дисциплина). 

Млађи пионири-ке 2007. годиште 
50м, 50м препоне, 200м, 1000м и скок у даљ. 

Млађи пионири-ке 2008. годиште 
50м, 50м препоне, 200м, 1000м и скок у даљ. 

Старији пионири-ке 2005. годиште  
60м, 60м препоне, 200м, 1000м, скок у даљ и кугла. 

Старији пионири-ке 2006. годиште  
60м, 60м препоне, 200м, 1000м, скок у даљ и кугла. 

Млађи и старији јуниори/ке, сениори/ке: 
60м препоне, 60м, 300м, 1000м, скок у вис  и  кугла. 

(у случају наступа мањег броја такмичара, категорије ће се спајати у 

вишу). 

Рок за пријаву: Пријаву послати до уторка 10.03.2020.  на е-маил: 
Техничком делегату akkrusevac@gmail.com  и копију на  vesko@tron.rs   

Стартнина:  

 

Стартнина, за такмичаре-ке пријављене  у року, износи  500 дин. 

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

Пријаву за такмичење могуће је извршити и након 17. децембра, али 

најкасније 90мин. пре почетка такмичења. Уплата  ове стартнине је 

искључиво готовински у износу од 1000,00 дин. 

Лекарско 

уверење: 

Такмичари наступају на сопствену одговорност и одговорност својих 

клубова. 

Награде: Три првопласирана такмичара у свакој категорији (најмање пет 

пријављених) добијају дипломе и медаље. Проглашења победника по 

категоријама обавиће се одмах након сваке дисциплине. 
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