
 

 

 

ПРВО КОЛО ПРОЛЕЋНЕ ЛИГЕ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 
ЗА  СТАРИЈЕ ПИОНИРЕ/КЕ (У 16), МЛАЂЕ ПИОНИРЕ/КЕ (У 14) 

И АТЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „А“, „Б“ и „Ц“ 
 

Организатор: Атлетски савез Централне Србије и Атлетски клуб Крушевац 

Место: Атлетски стадион „Радомир Мићић Миче“ - Крушевац 

Време: Недеља, 10. април 2022. године 

Почетак: Прелиминарно 11:30  

Право учешћа: Старији пионири/ке   (07-08) 
Млађи пионири /ке   (09-10)  
Атлетска школа „А“    (11-12) 
Атлетска школа „Б“    (13-14)  
Атлетска школа „Ц“   (15 и млађи) 

Пријављивање: 
 
Одјава: 

Пријаве слати на e-mail: prijave.ascs@gmail.com  , akkrusevac@gmail.com , 
најкасније до уторка, 05. априла 2022. год. до 24:00h. После овог датума биће 
прихваћене као пријаве на лицу места, уз надокнаду. 
Одјаве доставити до четвртка, 07. априла 2022. год. до 17:00h. После овог 
датума биће прихваћене само уз лекарско уверење или на лицу места 
одлуком лекара на такмичењу. 

Пропозиције: Такмичари/ке у конкуренцији старијих и млађих пионира/ки могу наступити 
у две дициплине. Од две дозвољене дисциплине само једна може бити трка 
на 800м или дужа. 
Атлетичари/ке, од две дозвољене дисциплине, могу наступити само у 
једној од две техничке дисциплине. 
Такмичари/ке у конкуренцији Атлетских школа „А“, „Б“ и „Ц“ могу наступити 
у једној  дициплинеи 

Стартнина За наступају на такмичењу , стартнина се плаћа у износу од 400,00 РСД по 
пријављеном такмичару  на текући рачун 
АК Крушевац  160-18543-28 Банка Итеза. 
За неблаговремено пријављивање такмичара стартнина је 1.500,00 динара и 
уплаћује се на самом такмичењу. 

Награде: У свим дисциплинама три првопласирана такмичара-ке добијају медаље и 
дипломе АСЦС.  
Проглашење победника за такмичаре са територије ЦС вршиће се у исто 
време када се одржава и горе поменуто проглашење. 
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Дисциплине 
Атлетске школе: 

 

AШ – Ц - Ж АШ – Ц - М АШ – Б - Ж АШ – Б - М АШ – А - Ж АШ – А - M 

50м 50м  50м  50м  50м  50м  

40м преп. 40м преп. 50м преп. 50м преп. 50м преп. 50м преп. 

Даљ из зоне Даљ из зоне Даљ из зоне Даљ из зоне Даљ из зоне Даљ из зоне 

  120м 120м 120м 120м 

  Вортекс Вортекс Вортекс Вортекс 

    600м ход. 600м ход. 

5 пр. /10м /6м/0,25м/ 5 пр. /11м /6,5м/0,25м/ 5 пр. /11м /6,5м/0,50м/ 
 

 

Дисциплине ст. 
и мл.п-ри/ке: 

 

Ст.пионири Ст.пионирке Мл.пионири Мл.пионирке 
60м 60м 60м 60м 

300м 300м 300м 300м 

800м 800м 800м 800м 

100м преп. 80м преп. 60м преп. 60м преп. 

Даљ Даљ Даљ из зоне Даљ из зоне 

Вис Вис Вис Вис 

Kугла Kугла Kугла Kугла 

Kопље Kопље Вортекс Вортекс 

2км ходање 2км ходање 1км ходање 1км ходање 

4х100м 4х100м   

10пр./13,5м/ 
8,5м/0,84м/ 

7пр./11,0м/ 
8м/0,76м/ 

5пр./11,0м/ 
8м/0,76м/ 

5пр./11,0м/ 
8м/0,76м/ 

 

Лекарски 
преглед: 

Kлубови одговарају за лекарске прегледе такмичара/ки које су пријавили. 
Представници клубова су дужни да за све такмичаре/ке покажу такмичарску 
легитимацију са овереним лекарским прегледом приликом преузимања 
такмичарских бројева. 

Делегат: Технички делагат АСЦС 

 
− Коначну сатницу ће организатор објавити пошто буду закључене све пријаве. 

− Oрганизатор задржава право измене сатнице на лицу места. 
      

 

 
 
 
 

 
 
 

АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 

НАПОМЕНА: 

− Пријаве ће бити прихваћене само ако су послате на обрасцу који је у прилогу расписа и 

ако су правилно попуњене. 


