
 
 

 

 

 
  БРОЈ    15 – 04/2014 

 ДАНА   17. новембар  2014.год. 

 К   Р   У   Ш   Е   В   А   Ц 
 

Поштовани, 

 

На територији АСЦС у протеклој години одржан је већи број такмичења него ранијих година. 

Одређен број био је организован уз помоћ канцеларије АСЦС. 

Након обављених неформалних разговора на скупу ДАНИ АТЛЕТИКЕ 2014, недавно у 

Крагујевцу, а у жељу да створимо прави систем такмичења на нашој територији, позивамо 

вас да се активно укључите у формирање Календара такмичења АСЦС за 2015.годину. 

У прилогу достављамо Календар такмичења АСС који представља оквир у којем се могу 

кретати наша регионална такмичења. Такође, подсећамо вас, на један број такмичења која 

су већ стекла традицију и масовност : КУП и Појединачна Првенства АСЦС за категорије од 

сениора до ст. пионира; КАД НЕМА ТАРТАНА... (атл. школе, мл. и ст. пионири) , као и на 

такмичења која би могла да заузму своје место у систему такмичења АСЦС; Пролећна Крос 

лига ЦС; Такмичења из програма Kids’ athletics (за школе и клубове); Серија уличних трка и 

трка на путу.   

Како ђе изгледати следећа атлетска сезона искључиво зависи од ваших предлога и идеја, али 

и од спремности да се прихватите организације истих на начин и уз поштовање пропозиција 

АСС и АСЦС. Рок за доставу предлога је 01.12.2014.године. (искључиво eлектронском 

поштом на адресу АСЦС). Коначну одлуку о свим такмичењима даће УО АСЦС, сходно 

овлашћењима која има на основу Статута АСЦС. Након усвајања коначног календара 

такмичења приступиће се потписивању уговора између организатора и АСЦС. 

Стога, молимо вас да нам доставите предлоге ( у прилогу формулар): која такмичења 

желите да организујете, и разлоге због којих сматрате да такмичење треба да се нађе у 

званичном календару АСЦС. Такође, доставите и термина за организацију свих осталих 

такмичења (осим оних која имају локални карактер), како би могли да их уврстимо на шири 

календар такмичења. Ово је неопходно због боље обавештености свих наших чланова и 

надамо се још веће масовности. 

Надам се да ћемо наредне такмичарске године унапредити рад АСЦС и још више 

омасовитит такмичења регионалног нивоа. 

У очекивању ваших предлога, срдачно вас поздрављам, 

 
                       АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 

                            Генерални секретар Горан Беговић 

 

 

АТЛЕТСКИМ КЛУБОВИМА 


