
 

 

КВАЛИФИКАЦИЈЕ КУП СРБИЈЕ за СТ.ЈУНИОРЕ/КЕ 
ФИНАЛЕ КУП ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ за СТ.ЈУНИОРЕ/КЕ 
ПРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ за СТ.ЈУНИОРЕ/КЕ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Организатор: АК  КАРАНОВАЦ - Краљево 

Термин: Субота 18. и недеља 19.септембар 2021 

Место: Стадион крај Ибра - Краљево 

Почетак: Субота 18.09.почетак у 16,00  часова- Недеља 19.09.почетак у 16,00 часова- 

прелиминарно( тачно време почетка такмичења одредиће тех. делегат на основу 
приспелих пријава!!!) 

Право 
наступа: 

Право наступа на такмичењу имају атлетичари/ке старији јуниори-ке,млађи јуниори-ке 
рођени 2004-2005  и старији пионири/ке рођени 2006-2007. Године уз ограничења по 
Пропозицијама такмичења САС,регистровани и пререгистровани за атлетске клубове 
чланове САС,уз услов 

• да поседују исправну такмичарску легитимацију;  
• да је такмичарска легитимација оверена  потписом лекара, факсимилом и 

печатом спортског диспанзера (спортске амбуланте) или друге 
специјализоване здравствене установе 

• да су уредно, од стране клуба, пријављени за такмичење   

Рок за 
пријаву:   

Рок за достављење пријава је 14.09.2021. године (уторак) до 24:00х, ИСКЉУЧИВО 
електронском поштом на е-маил  takmicarskakomisija.ascs@gmail.com 
а копију на  prijave.ascs@gmail.com  и  akkaranovac@gmail.com  

Пријава се може извршити и у смислу члана 7.4.6  Пропозиција за такмичења САС 

Стартнина: Стартнина се  наплаћује за сваког такмичара/ку који је пријављени у року у износу од 
400,00 динара.  Стартнина се плаћа на текући рачун Атлетског клуба КАРАНОВАЦ, 
Краљево .Банка   155-20900-69  Halk banka  или на лицу места 
За пријаву такмичара у смислу члана 7.4.6. стартнина износи 1.500,00 динара по 
пријављеном такмичару и плаћа се на лицу места организатору у готовини. 

Лекарски 
преглед: 

Сви такмичари/ке који наступају на  КУП-у за  СТ.ЈУНИОРЕ/КЕ такмиче на сопствену 
здравствену одговорност и одговорност клубова који су их пријавили. 

Награде: Награде се додељу екипно и појединачно само за такмичаре АСЦС. 
Три првопласирана такмичара у дисциплинама где је наступило три и више такмичара 
из региона добијају медаље и дипломе  АСЦС,  
За КУП ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ првих шест екипа у мушкој и женској конкуренцији добија 
диплома а три првопласиране и пехаре АСЦС 

Делегати:  Технички делегат САС: Горан Беговић из Крушевца 
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V  A  Ž  N  O !!!-                                     Iz Propozicija SAS za takmičenja 2021-2024 
17.1.12. Na Kvalifikacijama KUP-a Srbije takmičar/ka mora da nastupi u regionu kome pripada klub čiji je 
takmičar/ka član. • Izuzetak su atletičara klubova koji pripadaju Atletskom Saveza Kosava i Metohije. Atletičari sa 
područija ASKiM nastupaju u okviru Kvalifikacija KUP-a Centralne Srbije. 17.1.13. Ukoliko na Kvalifikacijama 
KUP-a jednog regiona nije moguće održati disciplinu iz tehničkih razloga, Takmičarska komisija može odobriti 
nastup u drugom regionu atletičarima regularno prijavljenim za tu disciplinu. 
17.1.14. Svaki klub može prijaviti neograničen broj takmičara/ki i najviše 2 štafete po disciplini. 

 
 

За све додатне информације можете се обратити: 
Организатору такмичења АК КАРАНОВАЦ,  на телефон: 064-8742782 

или Техничком делегату на телефоне:064/881-6066 
Желимо вам много успеха на такмичењу! 

Прелиминарна 
сатница: 

ПРВИ ДАН 
-01.00 5000 м ход /Ж/   

-00.30  Мотка  /Ж/ Кладиво/М/ 

00.00 100 м пр /Ж/ групе Даљ /М/ Диск  /Ж/ 

00.15 110 м пр /М/ групе   

00.30 1500 м /Ж/    

00.40 100 м /Ж/ групе  Кугла  /М/ 

00.50 100 м /М/ групе Вис  /М/  

01.00 1500 м /М/    

01.10 400 м /Ж/  групе Троскок /Ж/ Копље  /Ж/ 

01.20 400 м /М/  групе   

01.30 5000 м /Ж/   

01.55 5000 м /М/    

02.15 4x100 м /Ж/  групе   

02.25 4x100 м /М/ групе   
 

ДРУГИ ДАН 
-01.00 10000 м ход /M/ 

-00.30  Мотка  /М/ Кладиво/Ж/ 

00.00 400 м пр /Ж/ групе Даљ  /Ж/  

00.15 400 м пр /М/ групе   

00.30 200 м /Ж/ групе  Диск  /М/ 

00.40 200 м /М/ групе   

00.50 800 м /Ж/ групе   

01.00 800 м /М/ групе Вис  /Ж/ Кугла  /Ж/ 

01.10 3000 м стипл /М/ Троскок /М/  

01.25 3000 м стипл /Ж/  Копље  /М/ 

01.45 3000 м /Ж/   

02.00 3000 м /М/   

02.15 4x400 м /Ж/  групе   

02.25 4x400 м /М/  групе   
 

  Смештај: Хотел Турист - центар 036322366 

Идила 4 км Рибница-  036/367-239, 064/185-39-44, 062/19-33-096 

Хотел Кристал-  036 329140.Ученички дом-  036 352663 

Хотел Техноград- 036 373300.Олимп на магистрали - 065 3602396 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsySsuLEwvMmC0UjWoMDE3NTcwSLNMMjAxNk0xTbMyqDA2NEoxSjZKMTG0TLJIS0vyEssuyiwuScxRyC5KzMlKLctXyMgvSc0BAFyMF9g&q=kristal+kraljevo+hotel&rlz=1C1GCEA_enRS919RS919&oq=kristal+kr&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i512l2j0i10j0i512j0i10l3.14818j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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