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АТЛЕТСКИМ КЛУБПВИМА БЕПГРАДА  
АТЛЕТСКИМ КЛУБПВИМА СРБИЈЕ 

 
РАСПИС 

ПТВПРЕНП ПРВЕНСТВП БЕПГРАДА ЗА ЈУНИПРЕ/КЕ 
 

Организатпр: Атлетски савез Бепграда  

Местп: Атлетска двпрана, Бепград 

Време: Субпта, 11. јануар 2020. гпдине 

Ппчетак: 12:30  

Правп учешћа: Јунипри/ке (01-02), мл. јунипри/ке (03-04) и пипнири/ке (05-06). 
Пријављиваое: Пријаву слати на e-mail: prijave.asb@gmail.com најкасније дп среде, 08. јануара 2020. 

гпдине дп 24:00 часа. Ппсле пвпг датума биће прихваћене кап пријаве на лицу места, уз 
надпкнаду. 

Прпппзиције: Такмичари/ке мпгу наступити у две дициплине, псим такмичара пријављених за дисциплине 
1500 m и дуже, кпји мпгу наступити самп у једнпј дисциплини. 
Атлетичари/ке, од две дозвољене дисциплине, могу наступити само у једној од две 
техничке дисциплине даљинских скокова, троскок или скок у даљ. 
Пипнири наступају у складу са пграничеоима пп тачци 14.2.4. Прпппзиција АСБ (немају правп 
наступа у трци 60 m преппне – 0,991 м и бацаое кугле – 6 кг). 
Такмичари клубпва кпји нису из Бепграда такмиче се у кпнкуренцији, уз пбавезнп плаћаое 
стартнине. 
За не благпвременп пријављиваое стартнина је 1.200,00 динара и уплаћује се на сампм 
такмичеоу. 

ПКВИРНА САТНИЦА ТАКМИЧЕОА 

12.30    Троскок           /Ж/  

13.00 60 м препоне       /Ж/ Финале по групама    

13.10 60 м препоне       /М/ Финале по групама Вис                 /Ж/  Кугла                  /М/ 

13.25 60 м                      /Ж/ Квалификације  Троскок           /М/  

13.40 60 м                     /М/ Квалификације    

14.10 1.500м                 /Ж/ Финале    

14.20 1.500м                 /М/ Финале  Даљ                /Ж/  

14.30 800м                    /Ж/ Финале по групама    

14.35 800м                    /М/ Финале по групама    

14.45 60м                      /Ж/ Финале    

14.50 60м                      /М/ Финале Вис                 /М/  Кугла                 /Ж/ 

15.00 3000м                  /Ж/ Финале    

15.15 3000м                  /М/ Финале    

15.30 400м                    /Ж/ Финале по групама  Даљ                 /М/  

15.45 400м                    /М/ Финале по групама    

16.00 200м                    /Ж/ Финале по групама    

16.10 200м                    /М/ Финале по групама    

 Oрганизатпр задржава правп измене сатнице на лицу места. 
 

 
 
 
 

     АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 

НАППМЕНА: За такмичаре/ке чланпве клубова АСБ стартнина се НЕ НАПЛАЋУЈЕ (псим уплата на лицу 
места), а за такмичаре чланпве псталих клубпва стартнина, за такмичеоа у двпрани, је 400,00 дин пп 
такмичару, уплаћује се на рачун АСБ брпј: 145-18109-65 EXPOBANK или у гптпвини на сампм такмичеоу. 
Пријава на лицу места изнпси 1.200,00 дин. Признаницу п извршенпј уплати дпнети на самп такмичеое 
или је извршити на лицу места. 
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