
 

 

 

КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ 

„ПРВЕНСТВА АСЦС У КРОСУ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ“ 17.10.2021 

 

УСЛОВИ КОНКУРСА: 

Организатор се обавезује  да ће такмичења организовати у потпуности у складу са Пропозицијама за 
такмичење АСЦС за 2018-2020 годину, и Правилима за атлетска такмичења САС-а. 
Организатор се обавезује да ће сносити комплетне трошкове техничке организације горе наведеног 
такмичења која подразумева: 
1.Обезбеђење објеката са мушком и женском свлачионицом и санитарни чвор; 
2.Канцеларију за обраду резултата такмчења, исписивање диплома и слично; 
3.Озвучење, руковаоца озвучења и спикера; 
4.Организацију и спровођење церемонијала доделе пехара, диплома и осталих награда; 
5.Дежурство лекара или екипе хитне помоћи за време такмичења; 
6.Обезбеђење свих атлетских справа, реквизита и уређаја за такмичење; 
7.Припрема атлетске  стаза за трчање најмање ширине 5 метара , а на стартној позицији и шире, дужина 
стазе  не мање од 800м; 
8.Довољан број радника за рад на стази за време такмичења; 
9.Организацију Пријемног центра  
10 Организатор се обавезује да за регуларно одржавање такмичења обезбеди одговарајући број  
испитаних атлетских судија а најмање 10.  
11.Обезбеђење довољно  такмичарских бројева и довољно  зихерица за такмичарске бројеве; 
12.Трошкове Техничког делегата АСЦС у складу са утврђеном Одлуком УО САС-а за 2021 годину,  
13.Трошкове суђења атлетских судија утврђене  одлуком УО САС-а, 
14.Умножавање стартних листа такмичења и предаја истих са стартним бројевима свим клубовима 
учесницима такмичењаима; 
15.Организатор се обавезује да Атлетском савезу централне  Србије обезбеди у зони циља – 50 дужних 
метара и на самој стази 20 дужних метара одговарајући простор за постављање паноа генералног и 
осталих спонзора Атлетског савеза централне Србије. 
Организатор преузима и све друге трошкове везане за непосредну организацију и спровођење такмичења 
(по захтевима Техничког делегата такмичења), а убира све приходе од медијске и друге одобрене 
експлоатације такмичења. 
  

Атлетски савез Централне Србије се обавезује да ће сносити следеће трошкове: 

1.Трошкове награда (медаље, дипломе и пехара ) у складу са одредбама Пропозиција АСС 2018-2020. 
2.Слање расписа такмичења, пријем и обрада пријава за такмичење, израда стартне листе,  
3.Израда билтена  2 – са резултатима такмичења  и дисцтрибуција истих свим клубовима учесницима 

такмчења путем електронске поште 
НАПОМЕНА: 

Конкурс је отворен до 2.10.2021 године.Пријаву за конкурс слати на меил: 
takmicarskakomisija.ascs@gmail.com  

АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 
СЕКРЕТАР 
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