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АТЛЕТСКИМ КЛУБОВИМА БЕОГРАДА 
АТЛЕТСКИМ КЛУБОВИМА СРБИЈЕ 

 

РАСПИС 
ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА ЗА СЕНИОРЕ/КЕ 

 

Организатор: Атлетски савез Београда  

Место: Атлетски стадион Војне академије, Београд 

Време: Субота, 08. јул 2017. године 

Почетак: 14:45 часова 

Право учешћа: Сениори/ке (97 и старији/е), јуниори/ке (98-99) и млађи јуниори/ке (00-01) уз ограничења по 
тачки 14.2.3, Пропозиција за такмичење АСБ 2017-2020.  

Пријављивање
: 

Пријаве слати на e-mail: prijave.asb@gmail.com, а списак за улазак на стадион Војне 
академије на e-mail: atletskisavezbeograda@gmail.com, најкасније до уторка, 04. јула 2017. 

године до 24:00 часа  

Пропозиције: Такмичари/ке могу наступити у две дициплине и штафети. Такмичари/ке који наступају у 
дисциплинама 800 м и дужим не могу наступити у другој дисциплини, а у трци штафета не 
могу наступити они који су наступили у трци на 1500 м и дужој.  
Такмичари/ке клубова који нису из Београда такмиче се у конкуренцији.  

ПРЕЛИМИНАРНА САТНИЦА 

14:45 100м пр. /Ж-Ф по гр./ Даљ /М/ Кугла /М/ Вис    /Ж/ 

15:00 110м  пр /М-Ф по гр./    Копље /Ж/ 

15:10 100м /Ж-ПФ/      

15:25 100м /М-ПФ/      

15:40 800 м /Ж/   финале    

15:50 1500 м /М/   финале    

16:00 100 м /Ж/   финале  Кугла /Ж/  

16:05 100 м /М/   финале Даљ /Ж/ Вис /М/ Копље /М/ 

16:20 3000м /Ж/        

16:35 400м /Ж-Ф по гр./      

16:40 400м /М-Ф по гр./    

16:50 5000м /М/      

17:10 4x100м /Ж/     

17:15 4x100м /М/     

- За одређивање пласмана у дисциплини 100 м, у финале се улази по резултату.  

 - Укуни редослед у дисциплинама које се реализују по групама рангира се према оствареном резултату. 

  

 

 

 

 

 

 

  

АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 

НАПОМЕНА:   
За  такмичаре  чланове  клубова  АСБ  стартнина  се  НЕ  НАПЛАЋУЈЕ,  а  за  такмичаре чланове осталих  
клубова  према  пропозицијама  АСБ стартнина је 250,00 дин по такмичару, на рачун АСБ број: 145-18109-65 
Марфин банка или у готовини на самом такмичењу. Пријава на лицу места износи 500,00 РСД. Признаницу о 
извршеној уплати донети на само такмичење. 
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	- Укуни редослед у дисциплинама које се реализују по групама рангира се према оствареном резултату.

