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Поштовани пријатељи,
Канцеларија АСЦС је започела рад на усаглашавању документа са најновијим
одлукама УО АСС.
Стога, користимо ову прилику да вас укратко још једном обавестим о датумима
почетака примене нових докумената, успостављању нових процедура и др. питања од
посебне важности за наступајућу такмичарску сезону.
На XX седници УО АСС донете су одлуке чије краће изводе достављамо:
ОДЛУКА о висини накнада за регистрацију нових клубова и годишњој чланарини клубова у
Атлетском савезу Србије за 2013.
1. Регистрација нових клубова у Атлетском савезу Србије 12.000,00 динара
Регистрација нових клубова врши се искључиво у Атлетском савезу Србије.
2. Годишња чланарина за све клубове регистроване у Атлетском савезу Србије
10.000,00 динара
3. Наплату чланарине врше Регионални савези, регистровани у Атлетском савезу
Србије и то:
4. Регионални савези су дужни да врше наплату преко текућег рачуна испостављајући
фактуре клубовима за котизацију.
5. Клуб је дужан да уплату чланарине изврши пре учешћа на такмичењу из програма
АСС а најкасније до 31. марта 2013. године. Клуб који не уплати чланарину до
утврђеног рока НЕМА ПРАВО учешћа на такмичењима из програма АСС до уплате
чланарине.
6. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања на седници УО АСС.

ОДЛУКА о центрима за регистрацију и пререгистрацију атлетичара и висини такса
1. Овом одлуком се утврђују центри за регистрацију и пререгистрацију атлетичара на
територији Србије и то:
 Атлетски савез Војводине са седиштем у Новом Саду, за атлетичере са подручија АП
Војводине;
 Атлетски савез Београда са седиштем у Београду, за атлетичере са подручија града
Београда;
 Атлетски савез Централне Србије са седиштем у Крушевцу, за атлетичере са
подручија централне Србије
 Атлетски савез Косова и Метохије са седиштем у Лепосавићу, за атлетичаре са
подручија Косова и Метохије;
2. Центри су дужни да врше регистрацију и пререгистрацију атлетичара и све податке
о томе достављају централном регистру који ће водити канцеларија АСС.
3. Таксу за регистрацију НОВИХ атлетичара од 01. јануара 2013. године износи 300,00
динара и уплаћује се регистрационим центрима.
4. Пререгистрација атлетичара за 2013. годину врши се до 31. јануара 2013. године а
износ таксе одређује регистрациони центар који врши пререгистрацију.
5. УО АСЦС на следећој седници донеће одлуку о висини и условима наплате таксе.
ОДЛУКА О ВИСИНИ СТАРТНИНЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА У 2013 години
1. Стартнина за сва
такмичења се плаћа по пријављеном такмичару/ки како у
појединачној дисциплини тако и за такмичаре пријављене у штафетама.
2. Износи стартнина су следећи:
 за такмичења из програма појединачних и куп такмичења ..... 250,00 динара
 за првенство у полумаратон, маратон, вишебојима, ходање на путу, ходању на
стази, планинском трчању, 10000м, ................................................ 400,00 динара
 Стартнина за такмичења под рефлекторима ............................. 400,00 динара
 Стартнина за такмичења у дворани................................................ 500,00 динара
3. Еxтра стартнина се плаћа за такмичаре у смислу члана
5.4.2 Пропозиција
такмичења АСС по пријављеној дисциплини у ПЕТОСТРУКОМ ИЗНОСУ по
пријављеном такмичару. Ова стартнина се плаћа у готовини на лицу места
организатору такмичења.
4. Стартнина може да се плати на текући рачун организатора такмичења, који је
обавезно назначити у распису за такмичење или готовински на лицу места
На сајту Атлетског савеза Централне Србије http://www.ascs.rs/index.htm биће
објављене све најновије вести и одлуке УО АСЦС. Такође, на истом сајту можете да
преузмете и све потребне формуларе за регистрацију клуба, тренера, такмичера и
лекарских прегледа који ће се обављати у овој години.
Овим путем обавештавамо вас да је успостављена
НОВА АДРЕСА АСЦС
info@ascs.rs, молимо вас да сва евентуална питања и сугестије шаљете на нову адресу.
Срдачан поздрав,
Ген. Сек. АСЦС Горан Беговић

