OTВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У ДВОРАНИ
за МЛАЂЕ ПИОНИРЕ-КЕ, Београд, 10. 01. 2021. године
ТЕХНИЧКО УПУТСТВО
1. Датум одржавања
Такмичење се одржава у недељу 10. јануара 2021. године у Београду, са почетком у 12.30 часова.
2. Стадион
Такмичење се одржава у Атлетској дворани Војне академије у Београду. Дворана има 8 стаза на 60м и
60м пр. као и 4 стазе на 200м са синтетичком подлогом, скакалишта за: скок увис и скок удаљ, такође
са залетиштем од синтетичке подлоге, као и бацалиште за куглу.
3. Преузимање службених материјала такмичења
Билтен бр. 1. стартна листа и сву осталу службену документацију клубови ће добити у електронској
форми. СЛУЖБЕНА ЛИЦА или такмичари такмичарске бројеве, за кружне трке, могу преузети у
пријавном центру.
4. Програм такмичења
Програм такмичења се састоји из следећих дисциплина:
МЛАЂЕ ПИОНИРКЕ:
60м пр. (6 / 0,762 – 11,5 / 7,5 / 11), 60м, 200м,800м, скок увис ,скок удаљ из простора и бацање кугле
МЛАЂИ ПИОНИРИ
60м пр. (6 / 0,762 – 11,5 / 7,5 / 11), 60м, 200м,800м, скок увис ,скок удаљ из простора и бацање кугле
5. Право наступа
Право наступа на такмичењу имају мл. пионири/ке, 2008/2009 и AШ A, 2010/2011, уз поштовање
Пропозиција такмичења 2021-2024 САС који су регистровани за атлетске клубове чланове Српског
атлетског савеза, 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 увис
МЛАЂЕ ПИОНИРКЕ:
115, 120, 125, 130, 134, 138, 141, 144, 147, 150 + 3цм
МЛАЂИ ПИОНИРИ:
110, 115, 120, 125, 130, 134, 138, 141, 144, 147 + 3цм
7. Тежине справа
МЛАЂЕ ПИОНИРКЕ:
КУГЛА - 2 kg
МЛАЂИ ПИОНИРИ:
КУГЛА - 3 kg
8. 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 конролу. Све справе које су контролисане остају
код гланог судије. Неисправне справе остају код главног судије до краја такмичења. Исправне справе
Техничка служба ће донети на борилиште, а неисправне справе такмичари могу подићи после
завршетка дисциплине.
9. Пријемни центар
Пријемни центра ће бити на проширењу код помоћног бацалишта за куглу. Такмичари/ке улазе на
борилишта за дисциплине трчања 10 мин. пре почетка, а за дисциплине препона, бацања и скокова 30
мин. пре почетка дисциплине.

10. Стартни бројеви
Стартни бројeви ће се додељивати такмичарима/кама у дисциплинама на 800 м. Стартне бројеве
такмичари/ке у поменутим дисциплинама носе на грудима и моћи ће да их преузму у пријавном центру.
11. Излазак са терена
По завршетку дисциплине сви такмичари су дужни да напусте терен.
12. Број пукушаја
У техничким дисциплинама даљинских скокова и бацања, сви пријављени такмичари имају право на
3 /три/ покушаја, а на још 3 /три/ имају право најбољих 8 из Београда и сви такмичари из небеоградских
клубова који су се пласирали међу најбољих 8. Уколико је број такмичара 8 или мање сви имају право на
6 /шест/ покушаја.
13. Проглашење победника
Проглашење победника обавиће се према утврђеној сатници такмичења. Церемонији проглашења
победника ОБАВЕЗНО је присуство 3 првопласирана/не такмичара/ке у дисциплини.Три
првопласирана/не такмичара/ке треба да се јаве у протокол проглашења (простор на равнини испред
циља), по завршетку своје дисциплине. У колико се не појаве на проглашењу победника примењиваће
се казнена одредба по члану 13.5.1 Пропозиција такмичења 2021-2024. САС.
14. 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 у року од 30 мин. по добијању одлуке уз депозит од 6.000,00
динара или 50€. Ако се протест уважи депозит се враћа подносиоцу жалбе.
15. Мерење резултата
Мерење резултата у дисциплинама трчања вршиће се системом за електронско мерење резултата
„FINISH LYNX“. У дисциплинама скока удаљ и бацања кугле резултати ће се мерити челичном
метарском траком, а у скоку увис посебним мерачем за висинске скокове.
16. Објављивање резултата
Службени резултати биће истицани на паноима и стаклу са задње стране трибина. По завршетку
такмичења организатор ће објавити званични билтен са свим резултатима. Резултати ће бити
објављени и на Web site: www.atletskisavezbeograda.com
17. Здравствена служба
Сви такмичари наступају на такмичењу на своју личну одговорност и одговорност клубова, који су их
пријавили. У дворани за време такмичења обезбеђен је дежурни лекар.
НАПОМЕНА:
Молимо све учеснике у такмичењу да се придржавају прописаних мера заштите и превенције од „COVID
19“.
ТАКМИЧЕЊЕ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ БЕЗ ПРИСУСТВА ПУБЛИКЕ, ШТО ПОДРАЗУМЕВА ДА НА
ТРИБИНАМА МОГУ ДА БУДУ САМО СЛУЖБЕНА ЛИЦА И ПРЕДСТАВНИЦИ КЛУБОВА.
Представници клубова ће на улазу у Атлетску дворану да преузму своје такмичаре/ке од родитеља и
воде бригу о њима током такмичења.
Молимо службена лица клубова да благовремено спреме и донесу на увид комесару такмичења сву
потребну документацију (такмичарске легитимације и лекарске прегледе). Само атлетчарима/кама са
комплетном документацијом ће бити дозвољено да такмиче.

Сви учесници у такмичењу треба да носе маске (осим такмичара током загревања и самог такмичења),
по могућности и рукавице, држе безбедну дистанцу и смање контакт са другим учесницима на минимум.
На уласку у дворану, пријемни центар и на свакој дисциплини такмичарима/кама ће бити обезбеђена
средства за дезинфекцију руку и справа које се користе на такмичењу.
При уласку/изласку у/из пријемног центра, при уласку на борилиште, током такмичења, при изласку са
борилишта и током церемоније проглашења победника такмичари/ке треба да се придржавају
инструкција које им дају судије и друга службена лица.
ОРГАНИЗАТОР ТАКМИЧЕЊА НЕЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ МАГНЕЗИЈУМ НИТИ ДРУГА СРЕДСТВА ЗА
ПОВЕЋАЊЕ ТРЕЊА. ТАКМИЧАРИ/КЕ МОГУ ДОНЕТИ СВОЈА СРЕДСТВА И ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА ИХ
НЕ ДЕЛЕ СА ДРУГИМ ТАКМИЧАРИМА/КАМА.
Молимо вас да уколико имате било какве симптоме сличне грипу НЕ ДОЛАЗИТЕ на такмичење!!!
Заштитимо себе и људе у нашој околини!!!

