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АТЛЕТСКИМ КЛУБПВИМА БЕПГРАДА  
АТЛЕТСКИМ КЛУБПВИМА СРБИЈЕ 

РАСПИС 
ПТВПРЕНП ПРВЕНСТВП БЕПГРАДА ЗА МЛАЂЕ ПИПНИРЕ/КЕ 

 

Организатпр: Атлетски савез Бепграда  

Местп: Атлетска двпрана, Бепград 

Време: Недеља, 12. јануар 2020. гпдине 

Ппчетак: 13:00  

Правп учешћа: Млађи пипнири/ке (2007-2008.) и атлетске шкпле А (2009-2010) (у складу са изменама 
прпппзиција АСС за 2020.). 

Пријављиваое: Пријаву слати на e-mail: prijave.asb@gmail.com најкасније дп среде, 08. јануара 2020. 
гпдине дп 24:00 часа. Ппсле пвпг датума биће прихваћене кап пријаве на лицу места, 
уз надпкнаду.  

Прпппзиције: Такмичари/ке мпгу наступити у две дициплине, осим када наступају у трци на 800 м 
(девпјчице трче на 800 м, уместп на 600 м) (у складу са изменама прпппзиција АСС за 
2020.). 
Трке на 60 м са преппнама – висина 0,762 м, 6 преппна, 11,5 м дп прве и 7,5 м 
растпјаое између преппна (у складу са изменама прпппзиција АСС за 2020.). 
Такмичари клубпва кпји нису из Бепграда такмиче се у кпнкуренцији уз пбавезнп 
плаћаое стартнине.  
За не благпвременп пријављиваое стартнина је 1.200,00 динара и уплаћује се на 
рачун или на сампм такмичеоу. 

ПКВИРНА САТНИЦА ТАКМИЧЕОА 

13.00 60 м преппне     /Ж/ Финале пп групама Вис            /Ж/ Даљ           /Ж/ Кугла           /М/ 

13.15 60 м преппне     /М/ Финале пп групама    

13.30 60 м                 /Ж/ Квалификације    

13.55 60 м                 /М/ Квалификације    

14.20 800м                 /Ж/ Финале пп групама    

14.35 800м                 /М/ Финале пп групама Вис            /М/  Кугла           /Ж/ 

14.50 60 м                 /Ж/ Финале  Даљ          /М/  

14.55 60 м                 /М/ Финале     

15.00 200м                 /Ж/ Финале пп групама    

15.20 200м                 /М/ Финале пп групама    

 Кпначна сатница ће бити пбјављена, схпднп брпју пријављених такмичара/ки пп 
дисциплинама, а најкасније дп 15.00 часпва, у петак 10. јануара 2020. гпдине.  

 Oрганизатпр задржава правп измене сатнице на лицу места. 

 

 
 
 
 
 
 

 АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕПГРАДА 

НАППМЕНА:  За такмичаре/ке чланпве клубова АСБ стартнина се НЕ НАПЛАЋУЈЕ (псим уплата на лицу 
места), а за такмичаре чланпве псталих клубпва стартнина, за такмичеоа у двпрани, је 400,00 дин пп 
такмичару, уплаћује се на рачун АСБ брпј: 145-18109-65 EXPOBANK или у гптпвини на сампм такмичеоу. 
Пријава на лицу места изнпси 1.200,00 дин. Признаницу п извршенпј уплати дпнети на самп такмичеое 
или је извршити на лицу места. 
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