Р А С П И С ЗА Т А К М И Ч Е Њ Е
„,ТРОФЕЈ СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ 2021“
Организатор:
Термин:
Место:
Право учешћа:

АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ
Технички организатор :AТЛЕТСКИ КЛУБ“ СМЕДЕРЕВО“ Смедерево
Субота 02.10 2021.године од 11.00 /оквирно време почетка/
Смедерево(Смедеревска тврђава)
Дечаци и девојчице Атлетске школе „Ц“ (2014 и млађи) без ограничења
Дечаци и девојчице Атлетске школе „Б“ (2012/13) без регистрације , на увид ђачка књижица;
Дечаци и девојчице Атлетске школе „А“ (2010 и 2011) са регистрацијом која има потпис и печат о
здравственој способности такмичара;
ST.PIONIRI/KE (2006-2007) i ML.PIONIRI/KE (2008-2009,Јуниори




Програм
дисциплина:

Да поседују исправну такмичарску лигитимацију;

Да у такмичарској лигитимацији имају лекарски преглед оверен потписом лекара,
факсимилом и печатом спортског диспанзера(спортске амбуланте) или друге
специјализоване здравствене установе;
Да су уредно од стране клуба пријављени за такмичење
Атлетске школе „Б“ : (висина препона 0,25мет).Атлетске школе „А“ : (висина препона 0,50 )
Атлетске
Атлетске
Атлетске
Млађи
Старији
Јиниори-ке
школе
Цшколе
Бшколе А
Пионири-ке
пионири-ке
М/Ж
М/Ж
М/Ж
60м-пр
60м-пр
60м-пр
60м-м/ж
800м-м/ж
800м-м/ж
60м-М/Ж
60м-М/Ж
60м-М/Ж
300м-м/ж
200м-М/Ж
200м-М/Ж
200м-М/Ж
Вортексм/ж
Скок у даљ
Скок у даљ
Скок у даљ
800м-м
м/ж
из-зоне м/ж
из-зоне м/ж
Штафета
ВортексВортекс600м-ж
4x60 м/ж
м/ж
м/ж
Штафета
Кугла-2кгШтафета
4x60 м/ж
м/ж
4x60 м/ж
Штафета
4x60 м/ж

Рок за пријаву:

Уторак,28.09.2021 год., до 17:00
Рок за одјаву је ЧЕТВРТАК 30.09.2021. ДО 18:00

Пријаве слати:

Искључиво електронском поштом на следеће адресе и латиничним писмом:
prijave.ascs@gmail.com, takmicarskakomisija.ascs@gmail.com
Органиизатору такмичења: vericadisic@gmail.com

Стартнина:

Стартнина се наплаћује за сваког такмичара/ку који је пријављени у року у износу од 400,00 динара.(По
одлуци УО АСЦС).Стартнина се плаћа на текући рачун Атлетског клуба Смедерево .160-177527-25 Банка
интеса или на лицу места.
У свим дисциплинама три првопласирана такмичара-ке добијају од организатора :медаље,дипломе
и,мајице за 4 и 5 место дипломе.Организатор обезбеђује пехар за клуб који освоји највише медаља и пехар
за клуб који доведе највише такмичара.
Технички делегат Верица Дишић
Електронско мерење времена

Награде

Посебна напомена

Извод из
Пропозиција :

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.
ОГРАНИЧЕЊА: Такмичар-ка имају право наступа само у ЈЕДНОЈ ДИЦИПЛИНИ , и у штафети.
(Пропозиција АСЦС за 2019 чл. 3.2.5 и чл. 3.2.6).
У дисциплинама 60 мет. за АШ „Ц“, „Б“ и 60 мет. за АШ „А“, биће одржане квалификационе
трке. Најбољих осам такмичара/ки по резултату ће трчати финалну трку.
У техничким дисциплинама Атлетских школа А и Б сви учесници имају право на 2 (ДВА )
покушаја, а 8 најбољих на још 2 ( ДВА ).
У скоку у даљ код АШ „Ц“, сви такмичари имају право на 2 скока, а 8 најбољих на још 2 ( ДВА)
БЕЗ ЗОНЕ.

За све додатне информације можете се обратити на: Техничком делегату Верица Дишић на број или 063/227105-Верица
Дишић техничком организатору такмичења.
Свим учесницима желимо много успеха на такмичењу!

