
 

 
 

ПРВЕНСТВО   ЦЕНТРАЛНЕ   СРБИЈЕ 
ЗА МЛАЂЕ ЈУНИОРЕ-КЕ  

 

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

Организатор: АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 
АТЛЕТСКИ КЛУБ Раднички- Крагујевац 

Термин: Недеља 18 октобар 2020.године  од   15.00  /оквирно време почетка/ 

Место: Крагујевац,   СТАДИОН „ЧИКА ДАЧА“ 

Право учешћа: Млађи јуниори/ке(2003-2004 и пионири 2005-2006  ) ;  

Програм 
дисциплина: 

ЈУНИОРКЕ: 100 мет.,400 мет., 100 мет.препоне,800 мет.,3000мет.,даљ,вис,копље 
( 0.500 гр.), (кугла 4 кг.) и штафета 100+200+300+400  
ЈУНИОРИ : 100мет.,400 мет., 110 мет. препоне,800мет.,3000 мет.,даљ,вис,копље 
( 0.700 гр.),кугла( 5кг.) и штафета 100+200+300+400 

Рок за пријаву: УТОРАК, 13.10.2020 год., до 24:00 
Пријаве слати: Искључиво електронском поштом на следеће адресе: 

Tехничком делегати, Ненаду Војчевском- takmicarskakomisija.ascs@gmail.com 
Органиизатору такмиичења, Слободан Спасић- akradnickikg@gmail.com као и на 
stepanovicpetarakk@gmail.com  

Стартнина: Плаћање стартине у износу од 300,00 динара по пријављеном такмичару може 
се извршити  на лицу места или на рачун клуба АК РАДНИЧКИ Крагујевац број 
150-2886-16  CREDI banka 

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

 Посебна 
напомена 

Такмичење у одређеној дисциплини  одржаће се само у случају ако је пријављено 3 и 
више такмичара  /осим у дисциплинама ВК где је потребно да се пријави 5 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 у две дисциплне  и у штафети.  
Такмичар/ка ( млађи јуниор/ка)која трчи деоницу од 800 метара , ИМА право наступа 
у штафети, док пионир/ка која трчи дужу деоницу од 400 метара,НЕМА право да трчи 
штафету. 
У техничким дисциплинама сви учесници имају право на три покушаја, а 8 најбољих на 
још три.  

За све додатне информације можете се обратити на: 064 / 819 8316 (8316) ли 065/312-18-90 
Техничком делегату  Ненаду Војчевском или  организатору Слободану Спасићу на тел:065/8998898 
Свим учесницима желимо много успеха на такмичењу! 
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