
 КВАЛИФИКАЦИЈЕ ПУП СРБИЈЕ за СТ.ПИОНИРЕ-КЕ  
за ЦЕНТРАЛНУ СРБИЈУ И КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

ФИНАЛЕ КУП ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ  за СТ.ПИОНИРЕ-КЕ 

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

Организатор: АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ  
АТЛЕТСКИ КЛУБ „НОВИ ПАЗАР“ НОВИ ПАЗАР 

Термин: Субота/Недеља 3/4.09.2022 год. – 16:00 ( оквирно време почетка такмичења ) 

Место: Атлетски Стадион Нови Пазар  
Право учешћа: Право наступа на такмичењу имају атлетичари/ке:  

• старији пионири/ке 2007-2008.  
• млађи пионири/ке 2009-2010.  
у складу са ограничењима из члана 3.2. Пропозиција, регистровани и пререгистровани 
за атлетске клубове чланове САС, уз услов:  
• да поседују исправну такмичарску легитимацију;  
• да је такмичарска легитимација оверена потписом лекара, факсимилом и 
печатом спортског диспанзера (спортске амбуланте) или друге специјализоване 
здравствене установе;  
.да су уредно, од стране клуба, пријављени за такмичење 

Пријаве слати: Пријаве слати на e-mail: takmicarskakomisija.ascs@gmail.com,  најкасније до уторка, 
29.август 2022. год. до 24:00h. Одјаве доставити до четвртка, 1.септембра 2022. год. 
до 17:00h. После овог датума неће бити прихваћене пријаве. Уколико такмичар не 
наступи, а није претходно одјављен, клуб плаћа  пенале у износу  од 1.200,00 РСД по 
такмичару (по члану 7.5.4 Пропозиција за Такмичења САС). 

Стартнина: За наступање на такмичењу , стартнина се плаћа у износу од 400,00 РСД по 
пријављеном такмичару  на текући рачун ИСКЉУЧИВО НА ТЕКУЋИ РАЧУН- 
АТЛЕТСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ  160-321961-22-Банка Интеса 
Клуб који не плати стартнину до петка његови такмичари неће моћи да наступају на 
такмичењу. 

Награде Награде се додељују : екипно за КУП ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ награђују три 

првопласиране екипе у обе конкуренције пехаром и дипломом 

Посебна 
напомена 

За одржавање дисциплине неопходно је да се на старту појави најмање два такмичара. 
Организатор задржава право да промени редослед дисциплина и сатницу у зависности 
од броја пријављених такмичара. 

Програм 
дисциплина 

СТАРИЈИ 
ПИОНИРИ 

СТАРИЈЕ 
ПИОНИРКЕ 

14+2 14+2 

60м 60м 

300м 300м 

2000м 1500м 

100м пр.(0.838) 80м пр.(0.762) 

4 x100м 4x 100м 

вис даљ 

Кугла(4,000кг) Диск(800г) 

Копље(600г) Кладиво(3.000кг) 

2000м ход. 2000м ход. 

II dan  

100m 100m 

800m 800m 

300m pr.(0.762) 300m pr.(0762) 

100+200+300+400м 100+200+300+400м  

даљ висlj 

Диск(1,000кг) Кугла(3,000кг) 

Kladivo(4,000кг) Koplje(400г) 
 



Лекарски 
преглед 

Сви такмичари/ке који наступају на такмичењу, такмиче на сопствену 
здравствену одговорност и одговорност клубова који  су их пријавили..Лекарски 
преглед показујете делегату  у пријемном центру приликом преузимања 
такмичарских бројева. 

Делегат За све додатне информације можете се обратити организатору на: Дарко Радомировић 
066-8033952 
Технички делегат :Веселин Булатовић:064-874-2782 

Премилинарна 
сатница 

PRVI DAN    

-00.10  OTVARANJE TAKMIČENJA  

00.00  2000 m hodanje M+Ž    Kladivo /Ž/  

00.15  60 m /M/ kvalif.    Koplje /M/  

00.45  60 m /Ž/ kvalif.    Vis /M/    

01.30  80 m pr. /Ž/ grupe      

01.45  100 m pr. /M/ grupe  Dalj /Ž  Kugla /M/  

02.00  60 m /Ž/ finale      

02.10  60 m /M/ finale      

02.15  2000 m /M/    Disk /Ž/  

02.25  1500 m /Ž/      

02.55  300 m /Ž/ grupe      

03.25  300 m /M/ grupe      

03.55  4x100 m /Ž/ grupe      

04.10  4x100 m /M/ grupe      

DRUGI DAN        

00.00  100 m /M/ kvalif.      Kladivo /M/  

00.30  100 m /Ž/ kvalif.   Vis /Ž/   Koplje /Ž/  

01.00  300 m pr. /Ž/ grupe      

01.10  300 m pr. /M/ grupe   Dalj /M/   Kugla /Ž/  

01.25  100 m /Ž/ finale      

01.35  100 m /M/ finale      

01.40  800 m /Ž/     Disk /M/  

01.50  800 m /M/      

02.05  100+200+300+400 /Ž/ grupe      

02.15  100+200+300+400 /M/ grupe      
 

Смештај Хотел“Атлас“Јошанички Кеј бб Нови пазар 36300.Телефон 020-601-101 или 060-0300-
360 

− Коначну сатницу  ће Технички делегат објавити пошто буду закључене све пријаве.  

− Oрганизатор задржава право измене сатнице на лицу места.  

    НАПОМЕНА:  

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

расписа и ако су правилно попуњене.ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЛИЦУ МЕСТА НЕМА 

 Свим учесницима желимо много успеха на такмичењу! 
 

АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ  
 
 


