
 КУП БЕОГРАДА  за СЕНИОРЕ-КЕ  
Београд, 20/21. 05. 2017. године 

  
ТЕХНИЧКО УПУТСТВО 

 

 

 

1. Датум одржавања 
Такмичење се одржава у суботу 20. маја и недељу, 21. маја 2017. године у Београду, са почетком у 
11.00 сати. 
 
2. Стадион 
Такмичење се одржава на атлетском комплексу Војне академије у Београду. Стадион има 8 стаза на 
100м, 100пр. и 110 пр. као и 6 стаза  на 400м са синтетичком подлогом - МОНДО, скакалишта за: скок 
увис, скок мотком, скок у даљ и троскок, такође од синтетичке подлоге МОНДО, као и бацалиште за 
куглу и копље. 
 
3. Преузимање службених материјала такмичења 
Билтен бр. 1. (стартна листа), такмичарске бројеве и сву осталу службену докумантацију СЛУЖБЕНА 
ЛИЦА клубова /лица назначена у пријави/ могу преузети у пријавном центру такмичења.  
  
4. Програм такмичења 
Програм такмичења  се састоји из следећих дисциплина: 
  
СЕНИОРИ   
1. дан:  
110 препоне, 100м, 400м,1500м, 5000м, 4x100м, 5000м ходање, скок у вис ,скок у даљ, бацање кугле, 
бацање кладива 
2. дан:  
400м препоне, 200м, 800м, 3000м, 3000м стипл, 4x400м, скок мотком, троскок , бацање копља, бацање 
диска 
 

СЕНИОРКЕ: 
 1. дан:  
100 препоне, 100м, 400м, 1500м, 3000м, 3000м стипл, 4x100м, 5000м ходање, скок мотком, троскок, 
бацање копља, бацање диска 
2. дан:  
400м препоне, 200м, 800м, 5000м, 4x400м,  скок у вис ,скок у даљ, бацање кугле, бацање кладива  
 
5. Право наступа 
Право наступа на такмичењу имају атлетичари/ке, рођени 1997 и старији/је, старији/је јуниори/ке, 
1998/1999, као и мл. јуниори/ке  уз поштовање општих и посебних ограничења чл. 14 Пропозиција АСБ 
2017-2020., који су  регистровани за атлетске клубове чланове Атлетског савеза Србије, 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 у вис 
 

СЕНИОРКЕ: 
130, 135, 140, 145, 150, 154, 158, 162, 165, 168 + 3цм 

 

7. Тежине справа 
 

СЕНИОРКЕ: 
КЛАДИВО - 4,00 кг; КОПЉЕ - 600 г 

 

СЕНИОРИ: 
КУГЛА - 7,26 кг; ДИСК - 2,00 кг; КОПЉЕ - 800 г 



 
8. Мерење справа 
Мерење личних справа ће се вршити у Пријемном центру пре уласка на борилиште. Сви такмичари, који 
имају своје справе, су дужни да их предају у Пријемни центар на конролу. Све справе које су 
контролисане остају у Пријемном центру. Неисправне справе остају у Пријемном центру до краја 
такмичења. Исправне справе Техничка служба ће донети на борилиште, а неисправне справе такмичари 
могу подићи у Пријемном центру после завршетка дисциплине. 
 
8. Загревање 
Загревање такмичари врше на теренима око атлетског стадиона. 
 
9. Пријемни центар 
Пријемни центар ће бити постављен на техничком улазу у стадион на јужном сегменту 50м од циља.. У 
пријемном центру вршиће се контрола клупске опреме, обуће, такмичарских бројева, спортских торби. 
Такмичари улазе на борилишта по редоследу жреба, предвођени званичним лицем. 
Такмичари су дужни да покажу: 

 клупску мајцу у којој ће такмичити, НЕЋЕ БИТИ ДОЗВОЉЕН НАСТУП У ДРЕСУ ДРЖАВНЕ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ. 

 такмичарски број који треба да је закачен на грудима или леђима (зависно у којој се дисциплини 
такмичи) 

Улазак на борилишта за дисциплине трчања је 20 мин. пре почетка дисцплине, а за дисциплине 
препона, бацања и скокова 30 мин. пре почетка дисциплине. 
 
10. Стартни бројеви 
Стартни број мора бити видно постављен у комплетној димензији, што значи да морају да се виде сви 
елементи на броју (реклама, назив такмичења итд.). 
Атлетичари који такмиче на 100м, 200м, 400м, 100м пр., 110м пр. и штафетама 4x100м и 4x400м, 
бацачким и скакачким дисциплинама стартни број носе на леђима, а у осталим дисциплинама на 
грудима. 
Атлетичари резерве немају стартни број, а уколико наступају исти ће накнадно добити у Пријемном 
центру приликом пријављивања 
 
11. Дефинитивна пријава штафете 
Руководиоци екипа дефинитиван састав штафета доставиће на посебном формулару у Пријемни 
центар, најкасније, 30 минута пре старта дисциплине. 
 
12. Излазак са терена 
По завршетку дисциплине сви такмичари су дужни да напусте терен. 
  
13. Број пукушаја 
У техничким дисциплинама скокова и бацања, сви пријављени такмичари имају право на 4 /четири/ 
покушаја. 
 
14. Проглашење победника 
Проглашење победника Купа Београда обавиће се према утврђеној сатници такмичења. Церемонији 
проглашења победника ОБАВЕЗНО је присуство свих капитена екипа учесница на такмичењу. Капитени 
екипа треба да се јаве у протокол проглашења (простор испред централне ложе), по завршетку 
последње дисциплине. 
  
15. 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 5.000,00 
динара или 40€. Ако се протест уважи депозит се враћа подносиоцу жалбе. 



 
16. Мерење резултата 
Мерење резултата у дисциплинама трчања вршиће се системом за електронско мерење резултата 
„TIME TRONICS“. У дисциплинама бацања кугле, бацања копља, бацања диска, бацања кладива, скока 
у даљ и троскока резултати ће се мерити челичном метарском траком. 
 
17. Објављивање резултата 
Службени резултати биће истицани на зидуса задње стране централне бине. По завршетку такмичења 
организатор ће објавити званични билтен са свим резултатима. Резултати ће бити објављени и на Web 
site: www.ass.org.rs  i  www.atletskisavezbeograda.com 
 
18. Здравствена служба 
Сви такмичари наступају на такмичењу на своју личну одговорност и одговорност клубова, који су их 
пријавили. На стадиону за време такмичења обезбеђен је дежурни лекар. 
 
 
НАПОМЕНА: 
Такмичење се организује у војном објекту и због тога посебно наглашавамо, да сва лица која се налазе у 
простору касарне у којој је стадион су дужна да поштују кућни ред и не напуштају простор који нам је 
додељен за такмичење. Сви који се не буду придржавала тога биће удаљени из Касарне. 
 

 


