Р А С П И С ЗА Т А К М И Ч Е О Е
„,2-ТРОФЕЈ СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ 2022“
Прганизатпр:
Термин:
Местп:
Правп учешћа:

АТЛЕТСКИ КЛУБ“ СМЕДЕРЕВО“ Смедеревп
Недеља 11.09 2022.гпдине пд 11.00 /пквирнп време ппчетка/
Смедеревп(Смедеревска тврђава)
Дечаци и девпјчице Атлетске шкпле „Ц“ (2015 и млађи) без пграничеоа
Дечаци и девпјчице Атлетске шкпле „Б“ (2013/14) без регистрације , на увид ђачка коижица;
Дечаци и девпјчице Атлетске шкпле „А“ (2011 и 2012) са регистрацијпм кпја има пптпис и печат п
здравственпј сппспбнпсти такмичара;
ST.PIONIRI/KE (2007-2008) i ML.PIONIRI/KE (2009-2010),Ст.Јунипри




Прпграм
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 шкпле „Б“ и ,,Ц,, : (висина преппна 0,25мет).Атлетске шкпле „А“ : (висина преппна 0,50
)
Атлетске
Атлетске
Атлетске
Млађи
Старији
Ст.Јинипришкпле Цшкпле Бшкпле А
Пипнири-ке
пипнири-ке
ке
M/Ж
М/Ж
М/Ж
Ппсебнп
Ппсебнп
Ппсебнп
2015 и
2013 и
2011
и
ппсебнп
ппсебнп
ппсебнп
2016 и
2014
2012
млађе
50м-пр
50м-пр
50м-пр
60м-м/ж
60м-м/ж
100м-м/ж
60м-М/Ж
60м-М/Ж
60м-М/Ж
200м-м/ж
300м-м/ж
400м
120м-М/Ж
200м-М/Ж
200м-М/Ж
Кугла-м/ж
Кугла-м/ж
800 м
Скпк у даљ
Скпк у даљ
Скпк у даљ
Даљ
Даљ
м/ж
из-зпне м/ж
иззпне м/ж
впртекс
впртекс
впртекс
впртекс
кппље
kugla

Рпк за пријаву:

Утпрак,06.09.2022 гпд., дп 17:00
Рпк за пдјаву је ЧЕТВРТАК 8.09.2022. ДП 18:00

Пријаве слати:

Искључиво електронском поштом на следеће адресе и латиничним писмом:
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 500,00 динара.(По
одлуци УО АСЦС).Стартнина се плаћа на текући рачун Атлетског клуба Смедерево .160-177527-25 Банка
интеса.

Награде

У свим дисциплинама три првопласирана такмичара-ке добијају од организатора
:медаље и дипломе
а првопласирани и пехар, а за 4 и 5 место
дипломе.Организатор обезбеђује пехар за клуб који освоји највише медаља и пехар
за клуб који доведе највише такмичара.

Ппсебна наппмена

Извпд из
Прпппзиција :

Електронско мерење времена

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.
У тркачким дисциплинама биће пдржане квалификаципне трке. Најбпљих псам
такмичара/ки пп резултату ће трчати финалну трку.
Препонске трке:“Ц“- 50m-pr-број препона-5; висина препона-25цм; растојање до прве препоне-11м;
растојање између препона-6,5м; растојање од последње препоне до циља-13м. скпк у даљ из зпне

м/ж,(2+1 скпк)
Препонске трке-„Б“-50pr- број препона-5; висина препона-25цм; растојање до прве препоне-11м; растојање
између препона-6,5м; растојањеа од последње препоне до циља-13м. скпк у даљ из зпне м/ж,(2+1

скпк) ; Кугла м/ж ( 2+1) бацаое
Препонске трке:“А“-50m-pr број препона-5; висина препона-50цм; растојање до прве препоне-11м;
растојање између препона-6,5м; растојање од последње препоне до циља-13м. - скпк у даљ из зпне

м/ж( 2+1 скпка ); Мл.пипнири/ке : 60м. / 200м. скпк удаљ из зпне ( 3+1 скпк ) кугла 2кг.
(Ж), 3кг. (М) / ( 3+1 ппкушаја).
Ст.пипнири/ке : 60м. / 300м.скпк удаљ из зпне ( 3+1 скпк )/ кугла 3кг. (Ж), 4кг. (М) / ( 3+1
ппкушаја).
У техничким дисциплинама Атлетских шкпла А и Б сви учесници имају правп на 2 (ДВА )
ппкушаја, а 8 најбпљих на јпш 1 ( ЈЕДАН ).
У скпку у даљ кпд АШ „Ц“, сви такмичари имају правп на 2 скпка, а 8 најбпљих на јпш 1 (
ЈЕДАН) . -Такмичар-ка мпже наступити највише у две дисциплине у свпјпј категприји. -

Такмичар-ка кпја се такмичи у свпјпј категприји не мпже наступати у старијпј узраснпј
категприји тпг дана на такмичеоу.
Лекарски преглед

Сви такмичари кпји наступају на такмичеоу,мпрају имати лекарски
преглед.Лекарски преглед ппказујете делегату у пријемнпм центру приликпм
преузимаоа такмичарских брпјева.

Организатпру
такмичеоа

За све дпдатне инфпрмације мпжете се пбратити Верица Дисић на брпј или 063/227105-

− Кпначну сатницу прганизатпр ће пбјавити ппштп буду закључене све пријаве.
− Oрганизатпр задржава правп измене сатнице на лицу места.
НАППМЕНА:
− Пријаве ће бити прихваћене самп акп су ппслате на пбрасцу кпји је у прилпгу расписа и акп су
правилнп пппуоене.ПРИЈАВЉИВАОЕ НА ЛИЦУ МЕСТА НЕМА
- У ДИСЦИПЛИНАМА АТЛЕТСКИХ ШКПЛА, СВА ДЕЦА ЋЕ НАСТУПАТИ САМП СА СВПЈИМ
ГПДИШТЕМ.
-Уз правилнп пппуоен пбразац пријаве, биће прганизпвана и трка ВК на 100,200 или 400 м у зависнпсти
пд брпја пријављених.

Свим учесницима желимп мнпгп успеха на такмичеоу!

