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АТЛЕТСКИМ КЛУБОВИМА БЕОГРАДА 
АТЛЕТСКИМ КЛУБОВИМА СРБИЈЕ 
 

РАСПИС 
ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА ЗА МЛАЂЕ ПИОНИРЕ/КЕ 

Организатор: Атлетски савез Београда  

Место: Атлетски стадион Војне академије, Београд 

Време: Недеља, 07. јун 2020. године 

Почетак: 14:30 часова 

Право учешћа: Мл. пионири/ке (2007-2008) и АШ А (2009-2010) у складу са Пропозицијама такмичења 2020. 
САС (АСС).  

Пријављивање: Пријаве и списак за улазак на стадион Војне академије слати на e-mail: prijave.asb@gmail.com, 
најкасније до среде, 03. 06. 2020. године до 24:00 часа  

Пропозиције: Такмичар/ка (мл. пионир/ка) може у једном дану наступити у две дисциплине и једној штафети. 
Такмичар/ка (АШ А) може у једном дану наступити у једној дисциплини и једној штафети.Такмичар/ка 
који наступи у трци на 800м или дужој, не може тога дана наступити у другој дисциплини укључујући и 
трку штафета. 
Такмичари/ке клубова који нису из Београда такмиче се у конкуренцији.  

ПРЕЛИМИНАРНА САТНИЦА 
14,30 60м /ж/ - квалификације  Вис             /ж/ Даљ из простора /м/  Кугла            /м/  

15,00 60м /м/ - квалификације     Вортекс     /ж/ 

15,30 60 пр - /Ж-Ф по гр./     

15,45 60 пр - /М-Ф по гр./     

16,00 60м /ж/ - Б финале Вис            /м/ Даљ из простора /ж/ Кугла            /ж/  

16,05 60м /ж/ - А финале     

16,10 60м /м/ - Б финале     

16,15 60м /м/ - А финале     

16,25 200 м - /Ж-Ф по гр./     

16,35 200 м - /М-Ф по гр./    Вортекс     /м/ 

16,50 800 м - /Ж-Ф по гр./     

17,05 800 м - /М-Ф по гр./     

17,20 4х60 м - /Ж-Ф по гр./     

17,30 4х60 м - /М-Ф по гр./     

- За одређивање пласмана у дисциплини 60 м, у Б и А финале се улази по резултату. Првих осам трчи у А 
финалу, а пласирани од 9-16 места у Б финалу. 

 - У техничким дисциплинама (скок у даљ из простора, бацање вортекса и бацање кугле) сви такмичари/ке 
имају право на три покушаја. Првих осам (из београдских клубова) са најбољим резултатима и сви остали 
који су постигли резултат међу првих осам имају право на још три покушаја. 
  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 

 

НАПОМЕНЕ:   
СВИ УЧЕСНИЦИ НА ТАКМИЧЕЊУ И ГЛЕДАОЦИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ МЕРА КОЈЕ ЈЕ 
ПРОПИСАЛА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ВЕЗИ СА „COVID  19“ – НОШЕЊЕ МАСКИ, МИНИМАЛНО 
РАСТОЈАЊЕ. ЛИЦА КОЈА СЕ НЕ БУДУ ПРИДРЖАВАЛА ПРОПИСАНИХ МЕРА БИЋЕ УДАЉЕНА СА 
СТАДИОНА. 
За  такмичаре  чланове  клубова  АСБ  стартнина  се  НЕ  НАПЛАЋУЈЕ,  а  за  такмичаре чланове осталих  клубова  

према  пропозицијама  АСБ стартнина је 250,00 дин по такмичару, на рачун АСБ број: 145-18109-65 “Еxpobank“ или у 

готовини на самом такмичењу. Пријава на лицу места износи 1.250,00 РСД. Признаницу о извршеној уплати донети на 
само такмичење. 
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