
ПОЈЕДИНАЧНО ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА  
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за МЛАЂЕ ЈУНИОРЕ-КЕ  
Београд, 29. 08. 2021. године 

 
 
 

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО 
1. Датум одржавања 
Такмичење се одржава у недељу 29. августа 2021. године у Београду, са почетком у 15.20 часова. 
 

2. Стадион 
Такмичење се одржава на атлетском комплексу Војне академије у Београду. Стадион има 8 стаза на 
100м, 100пр. и 110 пр. као и 6 стаза  на 400м са синтетичком подлогом - МОНДО, скакалишта за: скок у 
вис и скок у даљ, такође од синтетичке подлоге МОНДО, као и бацалиште за куглу и копље. 
 

3. Преузимање службених материјала такмичења 
Службена докумантација биће достављена клубовима електронским путем.. 
Tакмичарске бројеве за трке на 800м и 3000м такмичари могу преузети на циљу, код судијске комисије.  
  
4. Програм такмичења 
Програм такмичења  се састоји из следећих дисциплина: 
  

МЛАЂИ ЈУНИОРИ   
110м препоне, 100м, 400м, 800м, 3000м, 4x100м, скок увис, скок удаљ, троскок, бацање кугле, бацање 
копља; 
 

МЛАЂЕ ЈУНИОРКЕ: 
100м препоне, 100м, 400м, 800м, 3000м, 4x100м, скок увис, скок удаљ, троскок, бацање кугле, бацање 
копља; 
Од наведених дисциплина све осим трка на 800м и троскока су у конкуренцији за екипни пласман.  
 

5. Право наступа 
Право наступа на такмичењу имају мл. јуниори/ке, 2004/2005, као и старији пионири, 2006/2007, који су  
регистровани за атлетске клубове чланове Атлетског савеза Србије, уз услов да поседују исправну 
такмичарску легитимацију, да су од стране клуба пријављени за такмичење и да имају потврду о 
обављеном лекарском прегледу, не старију од 6 месеци.  
 

6. Подизање летвице код скока у вис 
 

МЛАЂЕ ЈУНИОРКЕ: 
130, 135, 140, 145, 150, 154, 158, 162, 165, 168, 171 + 3цм 
 

МЛАЂИ ЈУНИОРИ: 
135, 140, 145, 150, 155, 160, 164, 168, 172, 175, 178 + 3цм 

 

7. Тежине справа 
 

МЛАЂЕ ЈУНИОРКЕ: 
КУГЛА - 3 кг; КОПЉЕ - 500 г 
 

МЛАЂИ ЈУНИОРИ: 
КУГЛА - 5 кг; КОПЉЕ - 700 г 
 

8. Висина препона 
За трке на 100 m препоне, за жене: број препона10, висина 0,762 m, растојање до прве препоне 13,00 m, 
растојање између препона 8,50 m а за трке на 110 m препоне, за мушкарце: број препона10, висина 
0,914 m, растојање до прве препоне 13,72 m, растојање између препона 9,14 m. 
 
 



9. Удаљеност одразне даске за троскок 
MЛАЂE ЈУНИОРКЕ: 
8 m, 9 m  и 10 m  
МЛАЂИ ЈУНИОРИ: 
9 m  и 10 m  
 

10. Мерење справа 
Мерење личних справа ће се вршити код главног судије за бацања на циљу. Сви такмичари, који имају 
своје справе, су дужни да их предају главном судији на контролу. Све контролисане справе остају код 
главног судије. Неисправне справе остају код главног судије. Исправне справе Техничка служба ће 
донети на борилиште, а неисправне справе такмичари могу подићи после завршетка дисциплине. 
 

11. Загревање 
Загревање такмичари врше на асфалтној површини поред трибина атлетског стадиона и на стази. 
 

12. Пријавни центар 
Пријавног центра неће бити. Такмичари/ке улазе на борилишта самостално и то за дисциплине трчања 
20 мин. пре почетка дисцплине, а за дисциплине препона, бацања и скокова 30 мин. пре почетка 
дисциплине. 
 

13. Стартни бројеви 
Стартни бројeви ће се додељивати такмичарима/кама у дисциплинама на 800 м и 3000 м. Стартне 
бројеве такмичари/ке у поменутим дисциплинама носе на грудима.  
 

14. Дефинитивна пријава штафете 
Руководиоци екипа дефинитиван састав штафета доставиће на посебном формулару судијама на циљу, 
најкасније 30 минута пре старта дисциплине. 
 

15. Излазак са терена 
По завршетку дисциплине сви такмичари су дужни да напусте терен. 
  
16. Број пукушаја 
У техничким дисциплинама даљинских скокова и бацања, сви пријављени такмичари имају право на  
3 /три/ покушаја, а најуспешнијих 8 још на 3 /три/. У колико је број такмичара 8 или мање сви имају 
право на 6 /шест/ покушаја. . У дисциплинама у којима има такмичара/ки који нису из београдских 
клубова, а који су остварили у прва 3 покушаја право на још 3, за њихов број се повећава број такмичара 
из београдских клубова који ће имати право на још 3 покушаја. 
У екипној конкуренцији у техничким дисциплинама даљинских скокова и бацања, сви пријављени 
такмичари за екипу имају право на 4 /четири/ покушаја, иако нису ушли у 8 најуспешнијих, а четврти 
покушај им се неће рачунати у појединачној конкуренцији.  
Такође за екипни пласман се неће рачунати 5. и 6. покушај. 
 

17. Проглашење победника 
Проглашење победника обављаће се одмах по завршетку дисциплине. Церемонији проглашења 
победника је ОБАВЕЗНО присуство свих освајача прва три места у дисциплини.  
Након завршетка такмичења биће извршена проглашења екипа и додела Пехара и диплома 
најуспешнијим екипама у мушкој и женској конкуренцији. 
  

18. Жалбе 
Усмени приговор се подноси главном судији на дисциплини одмах по завршетку дисциплине. 
Приговор подноси сам атлетичар или лице које га заступа у усменој форми. 
После одлуке главног судије, уколико атлетичар није задовољан, службени представник клуба подноси 
писмену жалбу Врховној судијској комисији (комесару) у року од 30 мин. по добијању одлуке уз депозит 
од 5.000,00 динара или 40€. Ако се протест уважи депозит се враћа подносиоцу жалбе. 
 

19. Мерење резултата 
Мерење резултата у дисциплинама трчања вршиће се системом за електронско мерење резултата 
„FINISH LYNX“. У дисциплинама скока удаљ, троскока, бацања копља и бацања кугле резултати ће се 
мерити челичном метарском траком, а у скоку увис посебним мерачем за висинске скокове. 



 

20. Објављивање резултата 
Службени резултати биће истицани на зиду са задње стране централне бине. По завршетку такмичења 
организатор ће објавити званични билтен са свим резултатима. Резултати ће бити објављени и на Web 
site: www.atletskisavezbeograda.com 
 

21. Здравствена служба 
Сви такмичари наступају на такмичењу на своју личну одговорност и одговорност клубова, који су их 
пријавили. На стадиону за време такмичења обезбеђен је 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 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 КОЈА СЕ НЕ БУДУ ПРИДРЖАВАЛА ПРОПИСАНИХ МЕРА БИЋЕ УДАЉЕНА ИЗ КАСАРНЕ. 
 


