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АТЛЕТСКИМ КЛУБОВИМА БЕОГРАДА 

РАСПИС 
 

ПРОЛЕЋНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА ЗА АТЛЕТСКЕ ШКОЛЕ А, Б и Ц  

 

Организатор: Атлетски савез Београда 

Место: Атлетси стадион Војне академије, Павла Јуришића Штурма бр 33 

Датум: Субота, 10. и недеља, 11. јун  2017. године 

Почетак: 10:00 часова 

Право учешћа: Атлетске школе А ('06, '07.) ; Б ( '08, '09.) и Ц ('10. и млађи/е)  

Дисциплине: 

 

Атлетске школе „А“ и атлетске школе „Б“: 50м, 150м, 50м препоне (АШ „А“ - број  
препона-5; висина препона 50цм; растојање до прве препоне-11м; растојање између  
препона-6,5 м; растојање од последње препоне до циља-13м. АШ „Б“ - број препона-5;  
висина препона 50цм; растојање до прве препоне-11м; растојање између препона-6м;  
растојање од последње препоне до циља-15м), вис, даљ из простора. 
 

Атлетске школе „Ц“: 50м, 50м препоне (број препона-5; висина препона-25цм; растојање 
до прве препоне-11м; растојање између препона-6м; растојање од последње препоне до 
циља-15м),  даљ из простора. 
 

Такмичари/ке у дисциплинама скок у даљ  из простора и бацање вортекса имају 
право на три покушаја. 
 

Такмичари имају право наступа у једној дисциплини. 
Сви стартови су из високог старта (без блокова). 
 

Учешће у спринтерицама није дозвољено. 

 
 

ПРЕЛИМИНАРНА САТНИЦА АШ – Ц (Субота 10.06.2017. године) 

 

10.00 50 препоне  /ж/ Финале по групама даљ /м/, из простора вортекс  /ж/ 

10.15 50 препоне  /м/ Финале по групама   

10.30 50 м  /ж/ Финале по групама   

10,45   даљ /ж/, из простора вортекс  /м/ 

11.00 50 м  /м/ Финале по групама   
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ПРЕЛИМИНАРНА САТНИЦА АШ - А (Субота 10.06.2017. године) 

 

11,30  50 м            /ж/ Финале по групама вис /ж/  даљ /м/,  из простора вортекс  /ж/ 

11,55  50 м            /м/ Финале по групама    

12,20  50 препоне      /ж/ Финале по групама    

12,35  50 препоне      /м/ Финале по групама вис /м/   даљ /ж/,  из простора вортекс  /м/ 

12,50  150м            /ж/ Финале по групама    

13,05  150м            /м/ Финале по групама    

13,20  5 х 80м            /ж/ Финале     

13,25  5 х 80м            /м/ Финале     

 
 
 

ПРЕЛИМИНАРНА САТНИЦА АШ – Б  (Недеља 11.06.2017. године) 

 

10.30 50 м  /ж/ Финале по групама вис /ж/   даљ /м/,   из простора вортекс  /ж/ 

10.55 50 м  /м/ Финале по групама    

11.20 50 препоне  /ж/ Финале по групама    

11.35 50 препоне  /м/ Финале по групама вис /м/   даљ /ж/,   из простора вортекс  /м/ 

11.50 150м  /ж/ Финале по групама    

12.05 150м  /м/ Финале по групама    

 
 

Право учешћа имају само регистровани такмичари атлетских клубова, чланова АСБ, са уредним 
(важећим) лекарским прегледом. Службени представник клуба ће бити у обавези да пре такмичења 
достави на увид такмичарске легитимације са важећим лекарским прегледом комесару такмичења. 
 
Пријаве доставити најкасније до уторка, 06.06.2017. до 24:00 часа на Е-маил АСБ-а: 
prijave.asb@gmail.com 
 
Отказивање учешћа до 60 минута пре почетка такмичења (10.06.2017. до 9.00 – за АШ Ц, 10.06.2017. до 
10,30 – за АШ А и 11.06.2107. до 10.30 – за АШ Б) сматраћемо оправданим, сва остала отказивања 
после овог рока биће санкционисана новчаним казнама клубова.  
 
За такмичења у категоријама АШ Б и Ц, клубови треба унапред да делегирају по два тренера који ће 
бити на стази и помагати судијама да реализују такмичење.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 

Обезбеђено је електронско мерење времена. Три првопласирана/е такмичара/ке биће награђени 
дипломом и медаљом,  Стартнина се не наплаћује, осим у случају пријаве на лицу места. Пријава 
на лицу места износи 500,00 РСД и може се уплатити на рачун бр: 145-18109-65, Марфин банка 

или у готовини на самом такмичењу. 


