
КАД НЕМА ТАРТАНА...!!!!!!!
БОР , 6. август 2016. год.

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО
1.Датум одржавања

Такмичење се одржава у СУБОТУ 6.августа 2016 године у Бору,са почетком у 16 часова.
Органозатор је Атлетски клуб Бор из Бора.

2.Место одржавања
Такмичење се одржава на стадиону “Рудар”,IV-ти километар.
Стадион има 8 стазе ширине 1.20 метара,на подлози од шљаке .

3.Преузимање службених материјала такмичења
Билтен бр.1 (стартна листа),такмичарске бројеве и сву осталу службену документацију,СЛУЖБЕНА
ЛИЦА клубова могу преузети у секретаријату (службеним просторијама) атлетског клуба Bor.
Дисциплине ће се одржати ако има најманје три такмичара-ки
Пре преузимања службеног материјала *Службени представник клуба*,са акредитацијом дужан је да
помоћнику или техничком делегату,који ће се налазити у службеним просторијама клуба од 15-16
часова,достави на увид такмичарске легитимације,као и друге потврде годишта за нерегистроване
такмичаре.У дисциплини скок у даљ обавиће се у два скока за све категорије.Мерење дужине за
атлетске школе  биће из обележеног простора . Млађи пионири са одразне даске

4.Програм такмичења
Програм такмичења се састоји од следећих дисциплина:
ОБАВЕЗНЕ   ДИСЦИПЛИНЕ  И  КАТЕГОРИЈЕ :
-Почетници деч.и девј.(2009 и млађиi-Двобој; даљ-(скок у даљ из зоне) –полигон.
- Атлетске школе Б М/Ж- (2008-2007): Тробој -60 м,даљ( Скок удаљ из зоне),Вотрекс
-Атлетске школе A М/Ж- (2005-2006): Тробој 60 м,даљ–(Скок удаљ из зоне),Вотрекс.
-Млађи пионири-ке (2003/04): 60 м,300 м,600м/ж-800м/м-, Скок удаљ из зоне М/Ж-,Вортекс M/Ж
-Старији пионириi-ke (2001/02): 100, 300, 800ж-1000м,Бацање кугле, Скок удаљ

5.Право наступа
Право наступа на такмичењу имају атлетичари/ке,рођени 2001. и млађе,уз услов да поседују исправну
такмичарску легитимацију,или оверену клупску легитимацију са сликом,и да су од стране клуба уредно
пријављени за такмичење и да имају потврду о обављеном лекарско прегледу.

6.Стартнина
Стартнина се плаћа по пријављеном такмичару,без обзира на број дисциплина у којима такмичар
наступа,у износу од 250.оо РСД,по одлуци УО АСЦС.Стартнина се плаћа готовински,на лицу места
организатору такичења.
За пријаву такмичара у смислу члана 4.7.2 стартнина износи 1,250.оо РСД по пријављеном такмичару
и плаћа се у готовини на лицу места.

7.Свлачионице
Свлачионице  се налазе у Спортском центру Бор и видно ће бити обележене натписима *МУШКА* и
*ЖЕНСКА*.Такмичари/ке ће те свлачионице моћи користити искључиво за пресвлачење.
Организатор не сноси никакву одговорност за нестале ствари и торбе.

8.Загревање
Загревање такмичари/ке врше на терену ван стадиона.Загревање на стадиону је ЗАБРАЊЕНО.



9.Пријемни центар
Пријемни центар биће постављен на улазу у стадион.У пријемном центру врши се контрола стартних
бројева.
Такмичари улазе на борилишта по редоследу у стартној листи,предвођени званичним лицем.

У пријемном центру такмичари су дужми да покажу:
-такмичарски број који је постављен на грудима на видном месту у комплетној величини,што значи
морају се видети сви елементи (реклама,назив такмичења и тд).
Улазак у пријемни центар је 10 минута пре старта трке,а на стазу 5 минута пре старта трке,док је за
дисциплину ходања улазак на стадион 15 минута пре почетка трке.

10.Стартни бројеви
Стартни број мора бити видно постављен у комплетној димензији,што значи морају се видети сви
елементи (реклама,назив такмичења и тд).
Атлетичари/ке који такмиче у дисциплинама до 300 метара,стартни број носе на леђима,а у осталим
дисциплинама на грудима.

11.Излазак са терена
По завршетку дисциплине,сви такмичари су дужни да напусте терен и стазе на борилишту.Строго је
забрањен улазак родитеља на стадион.

12.Проглашење победника
Проглашење побеника обавиће се према утврђеној сатници такмичења.
Три прво пласирана такмичара у свим дисциплинама заједно са пратиоцем ОБАВЕЗНИ су да се јаве у
протокол церемонијала,који се налази унутар стадиона.
На митингу троје прво пласираних добиће медаље и дипломе АСЦС.
На митингу бодује се првих шест такмичара и то по систему:

I-8 бодова II-6 бодова III-4 бода
IV-3 бода V-2 бода VI-1 бод

13.Жалбе
Усмени приговор се подноси главном судији на дисциплини најкасније 30 минута после објављивања
званичних резултата.Приговор подноси сам атлетичар или лице које га заступа у усменој форми.
Након одлуке главног судије,ако атлетичар/ка није задовоан одлуком,у року од 30 минута од добијаља
одлуке,подноси писмену жалбу Врховној судијској комисији уз депозит од 5000,ооРСД ,односно 50
e.Ако се протест уважи,депозит се враћа подносиоцу захтева.

14.Мерење времена
Мерење времена у свим дисциплинама трчања мериће се ручно.

15.Објављивање резултата
Службени резултати биће качени на таблу која ће бити постављена у простору код улаза на стадион.
По завршетку такмичења,организатор ће најкасније у року од 48 сати објавити Билтен са свим
резултатима,и исти поставити на вeб адреси www.akkrusevac.com и www.ascs.rs

16.Здравствена служба
Сви такмичари/ке на такмичењу наступају на сопствену одговорност,или одговорност лица и
организација који су их довели.На стази све време биће обезбеђена лекарска помоћ,која ће бити видно
обележена.

17.Церемонија отварања такмичења
Сви такмичари/ке и учесници такмичeња на позив спикера треба да се окупе на травнатој површини
стадиона у 15.50 сати.Церемонија свечаног отварања почеће свирањем химне Р.Србије у 16.00
сати.Такмичење ће отворити :Представник скупштине општине Бор .

СВИМ УЧЕСНИЦИМА ЖЕЛИМО ПРИЈАТАН БОРАВАК У БОРУ

КАО И ДОБЕ РЕЗУЛТАТЕ НА ТАКМИЧЕЊУ


