


На основу члана 32. Статута АСЦС и на предлог ТК АСЦС и ген. сек АСЦС, УО АСЦС на састанку дана
27.06.2016.год. донео је Пропозиције Мини лиге АСЦС – КАД НЕМА ТАРТАНА ... 2016.

Ове Пропозиције осим своје основне намене, регулисања система такмичења КАД НЕМА ТАРТАНА ...
Атлетског савеза Централне Србије служе клубовима, организатоторима, учесницима на такмичењу као
информатор за организацију, спровођење и учешће на такмичењима.

1. СТАРОСНЕ КАТЕГОРИЈЕ И ОГРАНИЧЕЊА:
 Почетници девојчице и дечаци рођени 2009.г. и млађи
 АТЛЕТСКА ШКОЛА   „Б“ 2007.г. – 2008.г.
 АТЛЕТСКА ШКОЛА   „А“ 2005. – 2006.г
 Млађи пионири-ке 2003. – 2004.г.
 Старији пионири-ке 2001. – 2002.г.

1.1. ОГРАНИЧЕЊА
1.1.1. Такмичар може да наступи на једном такмичењу само у једној старосној категорији.

Такмичар-ка АТЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „А“ има право наступа у својој и једној старосној узрасној катерији
више.

1.1.2. Такмичар-ка АТЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „А“ поред вишебоја има право наступа и у једној промотивној
дисциплини.

1.1.3. Млађи пионир-ка има право наступа у својој и једној старосној узрасној катерији више.
1.1.4. Млађи пионир-ка имају право наступа у две дисциплине у једном дану.
1.1.5. Млађи пионир-ка који наступи у трци на 800м/600м нема право наступа у другој дисциплини тог

дана.
1.1.6. Старији пионир-ка имају право наступа у две дисциплине у једном дану.
1.1.7. Такмичар-ка који наступи у трци на 800м/1.000м нема право наступа у другој дисциплини тог дана.

2. КАЛЕНДАР СЕРИЈЕ МИТИНГА КАД НЕМА ТАРТАНА:
 Димитровград 19.07.16
 Горњи Милановац 30.07.16
 Бор 06.08.16
 Смедеревска Паланка 13.08.16
 Ћуприја 24.08.16
 Јагодина 04.09.16.

3. ПРАВО НАСТУПА И ДОКАЗИВАЊЕ ЧЛАНСТВА:
Право наступа на такмичењу имају атлетичари/ке,рођени 2001.године и млађи,уз услов да поседују исправну
такмичарску легитимацију, оверену клупску легитимацију са сликом или други документ којим доказују свој
идентитет. Да су од стране клуба уредно пријављени за такмичење и да имају потврду о обављеном
лекарско прегледу.

4. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ТАКМИЧАРА:
Сви такмичари/ке на такмичењу наступају на сопствену одговорност, тј. на одговорност одговорних лица и
родитеља који су дали пристанак за учешће на такмичењу.

5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА:
Права и обавезе Организатора такмичења регулисана су Уговором о организацији такмичења.

6. ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА НА ТАКМИЧЕЊУ:
Клуб-учесник на такмичењу обавезан је да Организатору и Техничком делегату достави писмену пријаву за
такмичење у року датом у распису такмичења искључиво електронском поштом. Пријава се шаље на
обрасцу „Пријава за такмичење“ који се налази у прилогу ових Пропозиција.
Обавезна је уплата стартнине за сваког пријављеног такмичара у износу од 250,00 динара без обзира на
број пријављених дисциплина.
Обавезно је учеће у церемонији отварања такмичења и проглашења победника.

7. ПРОТЕСТИ И ЖАЛБЕ:
7.1. Жалбе које се односе на право наступа такмичара треба да се уруче Техничком делегату пре почетка

такмичења. Ако се жалба не реши на задовољавајући начин, Технички делегат може дозволити наступ
такмичару „под жалбом“. У том случају предмет решава Руководство серије митинга (представнике
руководства чине клубови организатори и технички делегат).



7.2. Протести који се односе на резултате такмичења или догађаје током такмичења подносе се одмах или
најкасније 30 мин после објављивања службеног резултата (објављивање на разгласу).

7.3. За питања протеста и жалби у свему важе одредбе чл. 146 Правила за атлетска такмичења АСС.

8. ПРИЗНАЊА ПОБЕДНИЦИМА И БОДОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА:
У свим дисциплинам три првопласирана такмичара добијају дипломе и медаље АСЦС. Организатор може
сходно могућностима обезбедити и друге награде (практичне и сл.).
Пласман у категорији ВИШЕБОЈА за све категорије утврђује се на основу пласмана у дициплинама по
принципу „негативног збира“ ( такмичар са најмањим бојем сакупљеих бодова је првопласиран). У осталим
дисциплинама пласман се одређује на основу постигнутог резултата. У дисциплинама 60м и 100м НЕЋЕ се
одржавати финалне трке.
Бодовање укупног пласмана на серији митинга по дисциплинама вршиће се на следећи начин:

првих шест такмичара добијају бодове и то по систему:
I место-8 бодова II место -6 бодова III место -4 бода
IV место -3 бода V место -2 бода VI место -1 бод

За укупног победника конкурисаће само такмичари који учествују на више од 50% митинга, стим да се
сабирају остварени бодови са три митинга за ПОЧЕТНИКЕ и АТЛЕТСКЕ ШКОЛЕ, док се у категоријама
Мл.пионири-ке и Ст.пионири-ке сабирају бодови са четири митинга.

9. ПРИКАЗ ДИСЦИПЛИНА НА ТАКМИЧЕЊУ:
ПОЧЕТНИЦИ :Дечаци и девојчице 2009.г. и млађи

Двобој: даљ-(скок у даљ из зоне), полигон 30м пр.+30 м (10,0м-6,0м-8,0м; 3пр. 25цм)
Атлетске школе Б м/ж (2007.г.-2008.г.):

Тробој: 60 м,даљ-(скок у даљ из зоне) ,вотрекс –м/ж
Атлетске школе А м/ж (2005.г.-2006.г.):

Тробој: 60 м,даљ-(скок у даљ из зоне),вотрекс –м/ж
Млађи пионири-ке (2003.г./04.г.):

60 м,300 м,600м/ж-800м/м-, скок у даљ из зоне м/ж-,вортекс м/ж,
Старији пионирии-ке (2001.г./02.г.):

100м, 300м, 800мж-1000м/м-бацање кугле
Промотивно такмичења:

60мпр /11,0м-7,5м-11,5м;6пр.50цм/. (2005.г.-2006.г.):
Брзо ходање, млађе пионири/ке 1000 мет., старији пионири/ ке 1500 метара.
*Мешовита штафета 6 х200м (2005.г.-2007.г.) , штафету чине три дечака и три девојчице и то по три
различита годишта (нпр. Дечаци 2005,2006,2007 и Девојчице 2005, 2006,2007).
* 2+200мет. ( 2005.г.), 2+150 мет. (2006.г.) , 2+100 (2007.г.) ,
* штафета по избору организатора.

10. Тежине реквизита и број  покушаја у техничким дисциплинама:
Тежине реквизита на такмичењима:

Кугла : ст. пионири 4кг  , ст. пионирке 3кг
Вортекс: 135гр +

Број покушаја  у скоку у даљ и бацањима:
У дисциплинама вишебоја сви такмичари имају право на 2 (два) покушаја.
У категоријама мл.пионири-ке и ст.пионири-ке сви такмичари имају право на 3 покушаја, а 8 најбољих
после три серије имају право на још један.

11. Тумечење ових Пропозиција на такмичењу спроводи Технички делагат, поштујући важећа Правила и
Пропозиције такмичења АСС. Сва остала питања око организације такмичења биће ближе објашњена
у Техничком упутству.

Председник АСЦС
Иван Павловић


