
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ТАКМИЧЕЊЕ ЗА АТЛЕТСКЕ ШКОЛЕ  

                                         Р А С П И С   ЗА    Т А К М И Ч Е Њ Е 

 

Организатор: АТЛЕТСКИ КЛУБ ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

Стадион „НЕПОКОРЕНА МЛАДОСТ“. 

Термин: ПЕТАК  25. јун 2021.године  од   16.00  /оквирно време почетка/ 

Место: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

Право учешћа: Дечаци и девојчице Атлетске школе „Ц“ (2014 и млађи) без ограничења. 

Дечаци и девојчице Атлетске школе „Б“ (2012/13) без регистрације , на увид ђачка 

књижица, такмиче се посебно по годиштима. 

Дечаци и девојчице Атлетске школе „А“ (2010 и 2011) са регистрацијом која има потпис 

и печат о здравственој способности такмичара, такмиче се посебно по годиштима. 

Програм 

дисциплина: 

Атлетске  школе „Ц“    : 2015 и 2016 год. Формула ( 20 мет.преко 2 препоне и 20 метара 

без препона,висина препоне 10 цм.,размак препона: од старта до 1 препоне је 7,5 

мет.,размак између препона је 5 метара,од последње препоне до окретишта је 7,5 

метара.) 

2014 год. 60 мет. Формула ( 30 мет.преко 3 препоне и 30 метара без препона,висина 

препоне 25 цм.,размак препона: од старта до 1 препоне је 11,00 мет.,размак између 

препона је 6 метара,од последње препоне до окретишта је 7 метара.) ; 120 мет.(М/Ж)  

/скок у даљ. Такмичар/ка може наступити у 1 дисциплини. Скаче се без зоне, У 



конкуренцији за медаље су сва деца која су рођена 2014 и млађа. 

СВИ ИМАЈУ ПРАВО НА 2 ПОКУШАЈА. 

 

 Атлетске школе „Б“ : 50мет. ( М/Ж) ; 150 мет.(М/Ж)  ; скок удаљ из зоне ; бацање кугле 

од  1 кг. иза главе , штафета 4 x 60 мет. ( М/Ж ИЛИ МЕШОВИТА) 

Такмичар/ка може наступити у 1 дисциплини као и у штафети . Скаче се из зоне од 80 

цм., У техничким дисциплинама СВИ ИМАЈУ ПРАВО НА 2 ПОКУШАЈА. Најбољих 8 још на 2 

покушаја. 

У штафети могу да учествују оба годишта и нема правила распореда по половима код 

мешовите штафете. 

Атлетске школе „А“  60мет. ; 150мет.( М/Ж) ; скок удаљ из зоне ; вортекс ; кугла 2кг ( 

М/Ж) ; штафета 4 x 60 мет. . ( М/Ж ИЛИ МЕШОВИТА) , 600 МЕТ. М/Ж 

Такмичар/ка може наступити у 1 дисциплини као и у штафети . Скаче се из зоне од 80 

цм., У техничким дисциплинама СВИ ИМАЈУ ПРАВО НА 2 ПОКУШАЈА. Најбољих 8 још на 2 

покушаја. Такмичар који је трчао 600 мет.,НЕМА ПРАВО УЧЕШЋА У ШТАФЕТИ. 

У штафети могу да учествују оба годишта и нема правила распореда по половима код 

мешовите штафете. 

Клуб може пријавити истополне и мешовите штафете. 

Проглашења штафета ће се вршити у свакој категорији ( НЕ ПО ГОДИШТИМА ) као и у све 

3 конкуренције. 

 

Рок за пријаву: УТОРАК, 22.06.2021 год., до 12:00. 

Рок за одјаву је ЧЕТВРТАК 24.06.2021. ДО 15:00. 

Молимо вас поштујете рокове због прављења листе пријављених, 

јер се такмичари такмиче у свом годишту. Попуните образац 

пријаве који сте добили уз овај распис. 

Пријаве слати: Искључиво електронском поштом на следећу адресу  

: jsp@palankaonline.info 

mailto:jsp@palankaonline.info


Стартнина: Стартина је 400,00 динара. Стартнина се плаћа на лицу места или на рачун АК ЈАСЕНИЦА  

200-2427640101887-53 Поштанска штедионица. 

Награде У свим дисциплинама три првопласирана такмичара-ке добијају медаље и дипломе. 

Посебна 

напомена 

 Такмичење у одређеној дисциплини  одржаће се само у случају ако је пријављено 3 и 

више такмичара .Зависно од броја пријављених такмичара по дисциплини, организатор 

задржава право промене почетка такмичења о чему ће благовремено обавестити 

учеснике. 

Извод из 

Пропозиција : 

ОГРАНИЧЕЊА: Такмичар-ка имају право наступа само у ЈЕДНОЈ ДИЦИПЛИНИ ,  и у 

штафети. 

Тркачке дисциплине ће се мерити ручно ( штоперица). 

У дисциплинама 50 мет. за АШ „Ц“, „Б“ и 60 мет. за АШ „А“, биће одржане 

квалификационе трке. Најбољих осам такмичара/ки по резултату ће трчати финалну 

трку. 

У техничким дисциплинама Атлетских школа А и Б сви учесници имају право на 2 (ДВА 

) покушаја, а најбољих 8 на још 2 покушаја. 

У скокуудаљ код АШ „Ц“, сви такмичари имају право на 2 скока, БЕЗ ЗОНЕ. 

За све додатне информације можете се обратити на: jsp@palankaonline.info 

 

Свим учесницима желимо много успеха на такмичењу! 
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