
 
 

ПРВЕНСТВО   ЦЕНТРАЛНЕ   СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ ПИОНИРЕ-КЕ  
 

Р А С П И С   ЗА    Т А К М И Ч Е Њ Е 
 

Организатор: АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 
АТЛЕТСКИ КЛУБ Крушевац- Крушевац 

Термин: Недеља 30. Мај 2021.године  од   11.00  /оквирно време почетка/ 

Место: Крушевац,   СТАДИОН „РАДОМИР МИЋИЋ- МИЧЕ“ 

Право учешћа: Млађи пионири/ке(2008-2009 и 2010/11) ;  

Програм 
дисциплина: 

Мл.пионири/ке : 60м.пр.-6 препона; (висина препона 0,76цм.,до прве препоне 
11.5 мет., размак између препона7,5мет. ,11,5 мет. од последње препоне до 
циља) / 60м./ 200м. / 800 мет. /скок удаљ из зоне / скок у вис / вортекс 0,125 гр./ 
кугла 2кг. (Ж), 3кг. (М)/ диск Ж (0,600гр.) – М (0,800 гр. ) / штафета 4x60м. 
 

Рок за пријаву: СРЕДА, 26.05.2021. год., до 24:00. Молимo вас да се придржавате рока  како би 
се благовремено припремила листа пријављених такмичара и евентуалне 
измене и допуне унеле до петка 28.05. увече.  

Пријаве слати: Искључиво електронском поштом на следеће адресе: 
prijave.ascs@gmail.com 
Организатору такмиичења, Јелени Шућур- atletikakrusevac1948@gmail.com  
Технички делегат такмичења Станиша Аксић 
Рок за отказ такмичара/ке је до петка 28.08 до 12:00. 

Стартнина: Плаћање стартине у износу од 300,00 динара по пријављеном такмичару може се 
извршити  на лицу места или на рачун клуба  

АК Крушевац број 160-18543-28 Банка INTESA 

Награде У свим дисциплинама редовног програма три првопласирана такмичара-ке 
добијају медаље и дипломе АСЦС. 
Проглашења најбољих ће се одвијати по завршеној дисциплини. 

Посебна 
напомена 

Такмичење у одређеној дисциплини  одржаће се само у случају ако је пријављено 3 и 
више такмичара  . 
Зависно од броја пријављених такмичара по дисциплини, организатор задржава право 
промене почетка такмичења о чему ће благовремено обавестити учеснике. 

Извод из 
Пропозиција : 

ОГРАНИЧЕЊА:  
-Такмичар/ка (мл. пионир/ка) може у једном дану наступити у две дисциплине и једној 
штафети. Такмичар/ка (АШ А) може  наступити у једној дисциплини и једној 
штафети.Такмичар/ка који наступи у трци на 800м или дужој, не може тога дана наступити 
у другој дисциплини укључујући и трку штафета. 
За одређивање пласмана у дисциплини 60 м, у финале се улази по резултату. Првих осам 
трчи у А финалу. 
-Технички делегат и организатор такмичења задржавају право на измени станице 
такмичења која ће бити објављена најкасније 24 сати пре такмичења. Да би се 
дисциплина одржала, минимум  је да је на дисциплини пријављено 3 такмичара/ке. У 
техничким дисциплинама, сваки такмичар/ка има право на 3 покушаја, а набољих 8 
такмичара/ки на још 3 покушаја. 

За све додатне информације можете се обратити на: Техничком делегату  Станиши Аксићу на број 
065/2433043 или Јелени Шућур 064 /4490305   
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                                       ПРЕЛИМИНАРНА САТНИЦА                                   
Стартно 
време НЕДЕЉА,30.05.2021. КРУШЕВАЦ 

11.00 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ   

11:05 60 мет.   мл.п/ке   КВАЛИФИК. 
Даљ,мл.п/ке 
 

Кугла мл.п/ке ( 2 кг. ) 
Кугла мл.п/ри ( 3 кг. ) 

11:15 60 мет.   мл.п/ри  КВАЛИФИК.   

11:25 60 мет. Пр. мл.п/ке   

11:35 60 мет. Пр. мл.п/ри 
 Вортекс мл.п/ке 

Вортекс мл.п/ри 

12:00 60 мет.   мл.п/ке  ФИНАЛЕ 
Вис, мл.п/ке 
Вис, мл.п/ри 

 

12:05 60 мет.   мл.п/ри  ФИНАЛЕ 
Даљ,мл.п/ри 
 

Диск ( Ж 0.600 гр ) 
Диск ( М 0.800 гр.) 

12:15 800 мет.   мл.п/ке     

12:20 800 мет.   мл.п/ри      

12:30 200 мет. мл.п/ке   

12:35 200 мет. мл.п/ри    

13:00 4 x 60 мет. мл.п/ке   

13:05 4 x 60 мет. мл.п/ри   

 
НАПОМЕНЕ: СВИ УЧЕСНИЦИ НА ТАКМИЧЕЊУ И ГЛЕДАОЦИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ МЕРА КОЈЕ 

ЈЕ ПРОПИСАЛА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ВЕЗИ СА „COVID  19“ – НОШЕЊЕ МАСКИ, 
МИНИМАЛНО РАСТОЈАЊЕ  ЛИЦА ОД 2 МЕТРА. 

 
 


