
 
 

 
 
 
ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА  ЛЕТЊА  ЛИГА  2019 ГОД. 

 

Летња мини лига се одржава по одобрењу и на основу одлуке УО АСЦС од  19.06.2019 г. 

а на предлог Такмичарске комисије АСЦС. 

Пропозиције за Летњу мини лигу су издвојене од пропозиција за такмичења АСЦС  2018-

2010 год. и важе искључиво за ову врсту такмичења.  

Старосне категорије, ограничења, право наступа и доказивање чланства, пријава за 

такмичење, здравствена заштита такмичара, обавезе учесника такмичења, стартнина, 

службени представник клуба, протести и жалбе, дужности и права Техничког делегата 

АСЦС, примењују се на овим такмичењима на основу Пропозиција за такмичења АСЦС 

2018.- 2020. 

 

КАТЕГОРИЈА: ШКОЛЕ АТЛЕТИКЕ  “А“, “Б“ и “Ц“ 

 

Д   И  С  Ц  И  П  Л  И  Н  Е 

 

- “Ц“ 2012.г. и млађи  

Вишебој:  60 мет. ( 30 мет. препонског трчања од 30 цен.; (од старта до прве препоне 

10.00 мет.- размак између препона 6.00-6.00-размак од треће препоне до окрета у леву 

страну 8.00 мет. + 30 мет. правац) и скок удаљ ( 2 скока)  

- “Б“ 2010/11 .г.  

60мет., 50мет./пр. ( од старта до прве препоне 11 мет., између препона 6.5 мет.трчи се 

преко 5 препона ), 200 мет (ж)/300 мет. (м.), скок удаљ из зоне ( 2+1 скок );  вортекс (2+1 

покушаја), 4 x 60 мет. ( мешовито 2 плус 2 или истополно, разлог је прост, многи клубови 

не могу да саставе истополну штафет а такође нисмо хтели да клубови који имају 

истополну штафету ускраћујемо могућност да се деца не такмиче, ово је више уведено из 

забаве за децу) 

- “А“ 2008/09 .г.   

60мет., 50 мет./пр. ( од старта до прве препоне 11 мет., између препона 7.0 мет.трчи се 

преко 5 препона ) , 300 мет.м/ж, 600 мет.(ж)/ 800 мет.(м), скок удаљ из зоне (2+1 скок);  

вортекс ( 2+1 покушај), 4 x 60 мет. . ( мешовито 2 плус 2 или истополно, разлог је прост, 

многи клубови не могу да саставе истополну штафет а такође нисмо хтели да клубови 

који имају истополну штафету ускраћујемо могућност да се деца не такмиче, ово је више 

уведено из забаве за децу) 

О  Г  Р  А  Н  И  Ч  Е  Њ  А 

- Такмичари-ке се такмиче ИСКЉУЧИВО у својој категорији  

- Право такмичења имају само деца која су регистрована за свој клуб 

- Такмичари-ке АШ „А“ и „Б“, могу се пријавити у једној тркачкој дисциплини , не дужој 

од 200 односно 300 мет.и једној техничкој дисциплини( деца која буду трчала 200 или 

300 метара, немају право да се такмиче у штафети) . Појашњење, деца не могу у две 

тркачке или две техничке дисциплине да се такмиче. 

- У дисциплини скок удаљ сви такмичари-ке имају право на 2 покушаја, а 6 најбољих 

резултата имају још по један скок. Код такмичара АШ „Ц“ сви такмичари имају право на 

два покушаја у скоку у даљ. 



 
 

 

- У дисциплини бацање вортекса сви такмичари имају право на 2 покушаја, а 6 најбољих 

резултата имају још по једно бацање. 

- Такмичар/ка која се такмичи у својој категорији не може наступати у старијој узрасној 

категорији тог дана на такмичењу.   

- Деца рођена 2008 године , ако се пријаве у некој дисциплиина за млађе пионире/ке, не 

могу наступати за АШ „А“. 

 

КАТЕГОРИЈА: МЛАЂИ ПИОНИРИ-КЕ 

  

Д   И  С  Ц  И  П  Л  И  Н  Е 

 

- МЛ.ПИОНИРКЕ 06/07 : 

60 мет., 300 мет. ,600 мет.,скок у даљ из зоне ( 3+1 скока), вортекс ( 3+1 бацања) , кугла 

2кг. ( 3+1 бацања) 

- МЛ.ПИОНИРИ 06/07 :   

60 мет., 300 мет. ,800 мет.,скок у даљ из зоне (3+1 скок), вортекс (3+1 бацање) , кугла 3кг. 

( 3+1 бацање) 

4 x 60 мет. ( мешовито 2 плус 2 или истополно, разлог је прост, многи клубови не могу да 

саставе истополну штафет а такође нисмо хтели да клубови који имају истополну 

штафету ускраћујемо могућност да се деца не такмиче, ово је више уведено из забаве за 

децу) 

 

О  Г  Р  А  Н  И  Ч  Е  Њ  А 

 

- Такмичар-ка може наступити највише у две дисциплине. 

- Такмичар-ка која се такмичи у својој категорији не може наступати у старијој узрасној 

категорији тог дана на такмичењу. ( мисли се ако организатор такмичења убаци 

категорију старијих пионира/ми ван овог програма).  

- Такмичар-ка  који наступи на 600 мет. односно 800 мет., нема право наступа ни у једној 

другој дисциплини укључујући и техничке дисциплине 

- У дисциплини скок удаљ сви такмичари имају право на 3 покушаја, а 6 најбољих 

резултата  имају право на још по један скок. 

- У дисциплинама бацање вортекса  и кугле сви такмичари имају право на три покушаја, а 

6 најбољих резултата  имају право на још по једно бацање. 

- Организатор може приредити и друге дисциплине које су у складу са пропозицијма 

АСС-а, притом за те дисциплине сноси трошкове организације 

-  Организатор може приредити такмичење и у старијим категоријама, притом за те 

дисциплине сноси трошкове организације 

ОДЛИЧЈА И НАГРАДЕ 

АСЦС сноси трошкове израде диплома и медаља за три првопласирана такмичара из 

предвиђеног дела програма. У дисциплини  штафете прве три екиипе добијају диплому. 

Организатор сноси трошкове награда за победнике у дисциплинама које нису предвиђене 

обавезним  програмом. 

 

 

 



 
 

ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА 

Организатори покривају трошкове суђења, делегата такмичења и остале трошкове 

организације. 

Организатор такмичења на основу одлуке УО АСЦС о додели организације дужан је да 

потпише уговор о организацији такмичења са АСЦС. 

Организатор је дужан да обезбеди довољан број испитаних атлетских судија, најмање два 

у техничким дисциплинама и шест судија на циљу. 

 

ДАТУМИ И МЕСТА ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА: 

 

1.Коло- 20.07.- Горњи Милановац-А.К. Таково 

2.Коло -27.07-  Прибој- А.К. ФАП 

3.Коло- 03.08-  Смедеревска Паланка- А.К. Јасеница 

4.Коло- 10.08-  Крушевац- А.К. Крушевац 

 

Ако буде требало додатна појашњења у вези дисциплина и пропозиција такмичења, 

можете се обратити такмичарској комисији АСЦС искључиво на мејл адресу  

takmicarskakomisijaascs@gmail.com . 

 

Пријаве за такмичење ће такође ићи на ову мејл адресу,а молимо вас да пријаву попуните 

у обрасцу пријаве коју ћете добити приликом расписа за такмичење, а она је истоветна 

као што је била за прв. АСЦС за атл. Школе и млађе пионире/ке.    

Организатор такмичења задржава право померања датума одржавања такмичења ( из 

техничких разлога, више силе....) а сви кубови ће бити благовремено обавештени о 

промени термина. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

       

           ТАКМИЧАРСКА   КОМИСИЈА   АСЦС   20.06.2019 год.  
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