
 
 
                      На основу члана 7.2.1-7.2.5 Пропозиција за такмичења 2022-2024, Такмичарска Комисија АСЦС  

 
РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС  ZA ORGANIZACIJU TAKMIČENJA АСЦС ЗА 2022 ГОДИНУ 
 

1.На основу утврђеног Календара атлетских такмичења у АСЦС за 2022.годину, Пропозиција за такмичење АСЦС 
2022-2024, расписујем конкурс за организаторе следећих атлетских такмичења . 

  МАРТ 
6. Nedelja 1. KOLO PROLEĆNE KROS LIGE Centralne 

Srbije 
S-U20,U18,U16,U14,AŠ 

13. Nedelja 2. KOLO PROLEĆNE KROS LIGE Centralne 
Srbije 

S-U20,U18,U16,U14,AŠ 

27 Nedelja 3. KOLO PROLEĆNE KROS LIGE Centralne 
Srbije 

S-U20,U18,U16,U14,AŠ 

AПРИЛ    

2 Subota 4. KOLO PROLEĆNE KROS LIGE Centralne 
Srbije 

S-U20,U18,U16,U14,AŠ 

9. Subota Prvenstvo Centralne Srbije u Planinskom 
trčanju 

S,U20,U18,U16,U14 

17 Nedelja I kolo- prolećna liga ASCS U-16,U14-AŠ 

    

 МАЈ    

7 Subota II-kolo- prolećno liga ASCS-  U-16,U14-AŠ 

14-15. Sub.-Ned. Finale -KUP Centralne Srbije i kvalifikacije KUP-a 
Srbije 

U20 

29 Nedelja III-kolo- prolećno liga ASCS-  U-16,U14-AŠ 

    

ЈУН    

12 Nedelja Prvenstvo ASCS S-U18 

19 Nedelja Prvenstvo ASCS U-20,U16 

   ЈУЛ    

    

16 Subota I-kolo letnja liga ASCS U-16,U-14-AŠ 

17 Nedelja SUSRET REGIONA U18 

24 Ned II-kolo lLetnja liga ASCS U-16,U-14-AŠ 

    

АВГУСТ    

7 Nedelja III-kolo letnja liga ASCS U-16,U-14-AŠ 

14 Nedelja IV-kolo letnja liga ASCS U-16,U-14-AŠ 

21 Nedelja Prvenstvo ASCS U-14-AŠ 

    

СЕПТЕМБАР    

3- 4. 
Sub.-Ned. Finale -KUP Centralne Srbije i kvalifikacije KUP-a 

Srbije 
U16 

    

ОКТОБАР    

1 Subota I-kolo-jesenje lige ASCS U-16-,14-AŠ 

8 Subota Prvenstvo Centralne Srbije u krosu- ekipno i pojedinačno S,U20,U18,U16,U14 

9 Nedelja II-kolo-jesenje lige ASCS U-16-,14-AŠ 

16 Nedelja Pojedinačno prvenstvo Centralne Srbije u hodnju na putu  S,U20,U18,U16;U14-AŠ- 
A 

    

НОВЕМБАР    

13 Nedelja Prvenstvo ASCS u polumaratonu S 

  
 



2. Организацију такмичења у АСЦС могу да спроведу и, Атлетски клубови, Савези спортова општина и градова, као 
и друге атлетске и спортске организације уз услов да такмичење спроведу по Правилима АСЦС за атлетска 
такмичења и овим Пропозицијама као и условима из расписаног конкурса за организацију 
такмичења 
  

Конкурс за организацију 
  

   Конкурс за организацију такмичења расписује Такмичарска комисија AСЦС према важећим 
Пропозицијама и Календара такмичења. Конкурс садржи техничке, организационе и финансијске 
услове за организацију сваког такмичења, као и обавезе и права организатора и техничког 
организатора такмичења.  

Конкурс се доставља клубовима, атлетским савезима и другим атлетским и спортским 
организацијама.   

Учесници конкурса дужни су да доставе своје понуде AСЦС до рока наведеног у конкурсу.  

Организатори такмичења из ових Пропозиција одређују се по спроведеном конкурсу.   

Управни одбор AСЦС на предлог Такмичарске комисије AСЦС, доноси одлуку о организатору 
такмичења/техничком организатору најкасније у року од 30 дана од дана закључења конкурса. 
Такмичарска комисија AСЦС због специфичних услова или ако се нико не пријави на конкурс, 
организатора/техничког организатора такмичења може да одреди и без расписивања конкурса.  

  

  Право и обавеза организатора  

Организатор се обавезује да ће такмичења организовати у потпуности у складу са Правилником о 
ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности Министартства 
омладине и спорта Републике Србије, Правилима AСЦС, Пропозицијама AСЦС, захтевима 
Такмичарске комисије AСЦС и одредбама закљученог Уговора.  

Организатор такмичења је у обавези да обезбеди довољан број лиценцираних атлетских судија за 
такмичење  за које се кандидује, а у складу са важећим Правилником о дозволи за рад (Лиценцирању) 
атлетских судија, као и додатним критеријумима прописаним од стране Комесара за суђење САС. 
Организатор сноси трошкове ангажовања лица, а у складу са Одлуком УО САС о накнадама службеним 
лицима.  

Организатор такмичења је дужан да именује руководство такмичења.   
У случају неизвршења обавеза из Уговора и уколико то сматра неопходним ТК AСЦС обавештава 

Секретара AСЦС о новом организатору/техничком организатору такмичења.  
Организатор такмичења је дужан да обезбеди рад средствима јавног информисања.  
Такмичарска комисија-(секретар) је дужан да 20 дана пре дана одржавања такмичења Расписом 

обавести атлетске клубове о времену такмичења, имену и адреси организатора, броју телефона, 
факса, електронској адреси, имену одговорне особе за контакт и информације, техничким условима 
такмичења, условима тренинга, условима и ценама услуга смештаја и исхране у различитим 
категоријама угоститељских објеката, о броју текућег рачуна на који се може извршити уплата 
стартнине, роком за достављање пријава за учешће, као и осталим информацијама које се односе на 
такмичење. Распис такмичења се објављује на сајту AСЦС.  

Организатор такмичења је дужан да обезбеди основне неопходне техничке услове за рад свих 
ангажованих лица (према Уговору о огранизацији – минимум: стабилан интернет и лаптоп за потребе 
Open track).  

Организатор је у обавези да обезбеди сертификат за трке ван стадиона (минимум нивоа Ц).  
Организатор такмичења је обавезан да обезбеди присуство лекара на такмичењу и екипе хитне 

помоћи.  
Организатор такмичења је одговоран за припремљеност стазе на којој се трка одржава према 

Правилима AСЦС и Уговора о организацији такмичења закљученим по одредбама Пропозиција и овог 
Конкурса.  

Организатор је обавезан да пре такмичења ТК AСЦС достави све  неопходне податке за израду 
Билтена 1 који садржи: Сатницу, руководство, Техничко упутство и Стартну листу.  

На свим такмичењима из програма AСЦС током одржавања такмичења мора бити истакнута застава 
Републике Србије и AСЦС, које ће обезбедити AСЦС.  

На такмичењима из програма САС организатор је обавезан да, у договору са Техничким делегатом 
САС, спроведе церемонију отварања такмичења која обавезно укључује интонирање химне Републике 
Србије и пригодни говор којим се отвара такмичење. О лицу које отвара такмичење Такмичарска 
комисија САС мора бити унапред обавештена. Сви учесници такмичења су обавезни да поштују и по 
потреби учествују у протоколарним церемонијама такмичења.  



Организатор је одговоран за обезбеђивање реда на терену (такмичарској стази), простору око 
такмичарске стазе, као и да на простору намењеног за службена лица такмичења, буду само службене 
особе. У ту сврху организатор мора да именује надзорника терена, и обезбеђење.  

Организатор такмичења је обавезан да 24 сата по завршетку рока за пријаве достави листе 
пријављених учесника  Техничком делегату који ће проверити право наступа пријављених такмичара.   

Организатор такмичења  дужан да изради Стартне листе, а Такмичарска комисија САС(АСЦС) ће 24 
сата пре почетка такмичења објавити Стартне листе на сајту САС(АСЦС).  

• Попуњен и потписан записник, који израђује Технички делегат САС(АСЦС) на такмичењу, мора бити  

оверен печатом и потписан од стране организатора такмичења. У записник такмичења је неопходно 

унети карактеристике трка, као и додељене жуте и црвене картоне.   

• Оверени записници се уручују Техничком делегату.  

• Организатор такмичења је дужан да у току или 24 сата по завршетку такмичења објави резултате 

такмичења.   

• Коначне резултате организатор такмичења је обавезан да достави ТК САС(АСЦС) у року од 24 сата 

по завршетку такмичења, а ТК САС(АСЦС) ће исте објавити на свом званичном сајту.  

У случају постизања резултата једнаког или бољег од постојећег рекорда Србије или најбољег 
резултата Србије, организатор такмичења дужан је, да по захтеву Техничког делегата САС, 
других службених лица или по сопственој одлуци, припреми документацију и испуни Захтев за 
признавање националног рекорда или најбољег резултата у складу са Правилником о признавању 
националних рекорда у атлетици.  

Организатор има право наплате кауције за стартне бројеве, по броју, а највише у износу 600,00 РСД.   

Организатор има право наплате кауције за чипове у износу не више од 1.200,00 РСД.  

За свако нарушавање Пропозиција САС(АСЦС) или Уговора од стране организатора такмичења, 
Технички делегат САС(АСЦС) предлаже Такмичарској комисији САС(АСЦС) предузимање мера у 
складу са Пропозицијама и Правилником о дисциплинској одговорности.  

Организатор такмичења је дужан да обезбеди просторије или адекватно место за одржавање 
Техничког састанка.  

Организатор такмичења уз помоћ САС има обавезу да помогне у обезбеђивању свих потребних 
услова за несметани рад допинг контролора.   

Организатор такмичења уз одобрења САС(АСЦС) има право да ангажује Техничког организатора и 
повери му део послова предвиђеним чланом 7.3.   

Обавеза и права Техничког организатора могу се регулисати Уговором о техничкој организацији.  

Маркентиншке обавезе Организатора Организатор је сагласан да:  

• Мора имати сагласност САС(АСЦС) за потписивање спонзорских Уговора.  

• Не може склапати спонзорски уговор са Компанијом исте или сличне делатности са којом 

САС(АСЦС) има закључен спонзорски Уговор.  

• Организатор не сме, без сагласности САС, поставити рекламне паное фирми истих или сличних 

делатности, које има САС(АСЦС).  

• Организатор је обавезан да најкасније 20 дана пре одржавања такмичења обавести канцеларију 

САС(АСЦС) о потписаним Уговорима са спонзорима, и обавести САС о постојећим рекламама 

Спонзора на објекту, и да по налогу САС уклони рекламе Спонзора исте или сличне делатности 

са којима САС има закључен Спонзорски Уговор.   

• Организатор је у обавези да постави рекламе спонзора САС(АСЦС) на објекту где се такмичење 

одржава које му САС(АСЦС) обезбеди, на позицијама које САС(АСЦС) одреди.  

• Организатор је у обавези да пошаље извештај канцеларији САС(АСЦС) о преузетим обавезама 

из Уговора и минимум 10 фотографија на којима се обавезно морају видети позиције Спонзора 

САС(АСЦС), у високој резолуцији, а најкасније 5 дана од дана одржавања. Такмичења.  

  

Пријаве на конкурсу у писаној форми слати на адресу: АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ, 

ул.КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ Бр.12 Бор 19210 или на е-маил: takmicarskakomisija.ascs@gmail.com,а 

копију на:ascsborасцсбор@gmail.com.  

Рок за слање пријава је:  30. јануара 2022. године до 24.00 сати.  

 

  



Одлуку о организаторима атлетских такмичења АСЦС у 2022. години, Управни одбор АСЦС, на 
предлог Такмичарске Комисије донеће до:  10.фебруара 2022. године   

Атлетске  и друге спортске организације које добију организацију такмичења обавезне су да са АСЦС 
потпишу уговор о организацији такмичења, којим ће се ближе уредити права и обавезе Уговорних 
страна (АСЦС и организатора такмичења).  

   

                                                              ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА АСЦС 


