
 

 

 

                   АТЛЕТСКИ МИТИНГ ЗА АТЛЕТСКЕ ШКОЛЕ И МЛАЂЕ ПИОНИРЕ/КЕ 

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

  

Организатор: АТЛЕТСКИ КЛУБ ЧААК- ЧАЧАК 

Термин: СУБОТА  24.04.2021год. – 12:00 ( оквирновремепочеткатакмичења ) 

Место: ЧАЧАК-СПОРТСКИ ЦЕНТАР МЛАДОСТ 

Правоучешћа: Дечаци и девојчице Атлетске школе„Ц“ (2014 и млађи) ;  
Дечаци и девојчице Атлетске школе „Б“ (2012/13) ;  
Дечаци и девојчице Атлетске школе „А“ (2010  и 2011) ;  
Млађи пионири/ке (2008-2009)  

Програмдисциплина: Атлетскешколе „Ц“- деца  рођена 2014 и млађа 
Деца овог узраста могу се такмичити САМО У ЈЕДНОЈ  дисциплини. 
Тркана 50 метара.-Мерење је ручно( штоперица ). У случају да двоје или више 
такмичара имају најбоља времена( за пласман од 1.-3. места ) организоваће се посебна 
трка за коначан пласман од  1.-3. места.  
Проглашење победника ћесе извршити после коначног пласмана дисциплине трке на  
50 метара. 
Тркана 150 метара.-Мерење је ручно( штоперица ).  
Проглашење победника ће се извршити после коначног пласмана свих група трке на 
150 метара. 
Скокудаљ БЕЗ ЗОНЕ. Мериће се резултат одакле је такмичар нагазио/ла стопалом 
допоследњег  трага у песку. Мери се од врха прстију. Сви такмичари ће скакати по два 
скока. Значи, за њих НЕ ПОСТОЈИ зона. 
Проглашење победника ће се извршити после дисциплине. 



 
 
Атлетске школе „Б“- деца рођена 2012/13год. 
Деца овог узраста могу се такмичити САМО У ЈЕДНОЈ  дисциплини. 
Тркана 50 метара.-Мерење је ручно( штоперица ). У случају да двоје или више 
такмичара имају најбоља  времена( запласманод 1.-3. места ) организоваће се посебна  
трка за коначан  пласманод  1.-3. места.  
Тркана 150 метара.-Мерење је ручно ( штоперица ).  
Проглашење победника ће се извршити после коначног пласмана свих група трке на 
150 метара. 
Скокудаљ ИЗ ЗОНЕ. Мериће се резултат одакле је такмичар нагазио/ла стопалом (у 
зони) до последњег трага  у песку. Мери се од врха прстију. Сви такмичари ће скакати 
по два скока.  Најбољих осам такмичара ће имати право на још  2 скока. 
Проглашење победника ће се извршити после дисциплине. 
Тркана 50 метарапрепоне.-Мерење је ручно( штоперица ). У случају да двоје или више 
такмичара имају најбоља времена( за пласман од 1.-3. места ) организоваће се посебна 
трка за коначан пласман од  1.-3. места. 
Проглашење победника ће се извршити после коначног пласмана дисциплине трке на 
50 метара препоне. 
Размак и висинапрепона:  
50м.пр.-5 препона; (висина препона 0,30мет.; 
До прве препоне 11.0 мет.;размак између препона  6,5мет.,од  последње препоне до 
циља  13,0 мет.) 
Бацање вортекса.  
Сви такмичари имају право на 2 бацања. Најбољих осам такмичара ће имати право на 
још 2 бацања. 

 
Атлетске школе „А“- деца рођена  2010/11год. 
Деца овог узраста могу се такмичити у 1 дисциплини. 
Тркана 50 метара.-Мерење је ручно ( штоперица ). У случају да двоје или више 
такмичара имају најбоља  времена ( запласманод 1.-3. места ) организоваће се посебна 
трка за коначан пласман од 1.-3. места.  
Проглашење победника ће се извршити после коначног пласмана дисциплине трке на 
50 метара. 
Тркана 200 метара.-Мерење је ручно( штоперица ).  
Проглашење победника ће се извршити после коначног пласмана свих група трке на 
200 метара. 
Скокудаљ ИЗ ЗОНЕ. Мериће се резултат одакле је такмичар нагазио/ла стопалом( 
узони )до последњег  трага  у песку. Мери се од врха прстију. Сви такмичари ће скакати 
по два скока. Најбољих осам такмичара  ће имати право на још два скока. 
Проглашење победника ће се извршити после дисциплине. 
Трка на 50 метара препоне.-Мерење је ручно( штоперица ).  
Проглашење победника ће се извршити после коначног пласмана дисциплине тркена 
50 метара препоне. 
Размак и висина препона:  
50м.пр.-5 препона; (висина препона 0,50мет.; 
До прве препоне  11.5 мет.;размак између препона 7,0мет., од последње препоне до 



циља 8,50 мет.)  
Бацање вортекса.  
Сви такмичари имају право на 2 бацања. Најбољих осам такмичара ће имати право на 
још 2 бацања. 
 
 
Млађи пионири/ке- деца рођена 2008/09год. 
Деца овог узраста могу се такмичити у ДВЕ дисциплине. 
 Такмичар/ка који се такмичи  у дисциплини 800 метара,НЕМА право такмичења у 
другој дисциплини као и у штафети. 
Тркана 60 метара.-Мерење је ручно( штоперица ). У случају да двоје или више 
такмичара имају најбоља времена ( запласманод 1.-3. Места )организоваће се посебна 
трка за коначан пласман од  1.-3. Места. 
Проглашење победника ће се извршити после коначног пласмана дисциплине трке на 
50 метара. 
Скокудаљ БЕЗ ЗОНЕ. Мериће се резултат одакле је такмичар нагазио/ла стопалом до 
последњег трага  у песку. Мери се од врха прстију. Сви такмичари ће скакати по три 
скока.Најбољих осам такмичара ће имати право на још три скока. 
Проглашење победника ће се извршити после дисциплине. 
Тркана 200 метара.-Мерење је ручно( штоперица ).  
Проглашење победника ће се извршити после коначног пласмана свих група  тркена 
200 метара. 
Тркана 800 метара.-Мерење је ручно( штоперица ).  
Проглашење победника ће се извршити после коначног пласмана свих група трке на 
800 метара. 
Бацање вортекса.  
Сви такмичари имају право на 3 бацања. Најбољих осам такмичара ће имати право на 
још 3 бацања. 
 
 

Рокзапријаву: УТОРАК, 20.04.2020год., до 24:00 

Пријавеслати: Искључиво електронском поштом на следеће адресе: cacanskipolumaraton@gmail.com 
и takmicarskakomisija.ascs@gmail.com 
 

Стартнина: Плаћање стартине у  износуод  300,00 динара по пријављеном такмичару може се 
извршити на лицу места или нарачун клуба  АК ЧААК Чачак105–35463–49  Аик Банка 

Награде: У свим дисциплинама три прво пласирана такмичара-ке добијају медаље и дипломе. 

Посебнанапомена 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. 
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ИзводизПропозиција 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осталеинформације: 

ОГРАНИЧЕЊА ЗА АТЛЕТСКЕ ШКОЛЕ: 
- Такмичари-ке се такмиче ИСКЉУЧИВО у својој категорији   
- Право такмичења имају само деца која су регистрована за свој клуб 
ОГРАНИЧЕЊА ЗА МЛАЂЕ ПИОНИРЕ/КЕ: 
-Такмичар-ка може наступити највише у две дисциплине( нема ограничења у 
дисциплинама) 
-Такмичар-ка која се такмичи у својој категорији не може наступати у старијој узрасној 
категорији тог дана на такмичењу. ( мисли се ако организатор такмичења убаци 
категорију старијих пионира/ки ван овог програма).  
- Такмичар-ка  којинаступи на  800 мет.,нема право наступа ни у једној другој 
дисциплини укључујући и техничке дисциплине. 
 
Загревање такмичара ће се изводити на простору спортског центра ''Младост'' 
Сва трчања су на тартану.  
Спринтерице су дозвољене за све категорије. 
Руководиоци клубова на такмичењу су у ОБАВЕЗИ да поштују мере које је КРИЗНИ 
ШТАБ препоручио. На такмичењу  ће се МОРАТИ држати друштвена дистанца као и 
обавезно ношење маски као и поштовање свих мера које је донела влада републике 
Србије и САС. 
Ако се прогласи ванредна ситуација  у Чачку ,организатор такмичења ће благовремено 
обавестити клубове о отказу такмичења. 
 
 
 
 

За све додатне информације можете сe обратити на: 065/5065064 Срђану Јовићу 

Свим учесницима желимо много успеха на такмичењу 

 


