
 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЈЕ КУП СРБИЈЕ за СТ.ЈУНИОРЕ/КЕ 
ФИНАЛЕ КУП ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ за СТ.ЈУНИОРЕ/КЕ 

 

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

 
 
 
 
 

Организатор: АК  КРУШЕВАЦ - Крушевац 

Термин: Субота 14. и недеља 15. мај  2022. 

Место: Атлетски сатадион „Радомир Мићић Миче“ у Крушевцу 

Почетак: Субота:  оквирно  16.00 
Недеља: оквирно 15.00 

Право 
наступа: 

Право наступа на такмичењу имају: 
старији јуниори/ке (2003-2004); 
млађи јуниори/ке (2005-2006); 
старији пионири/ке (2007-2008) у складу са ограничењима из члана 3. 
Пропозиција такмичења САС; 

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   

Рок за 
пријаву:   

Рок за достављење пријава је уторак 10.05.2022. године (уторак) до 17:00, 
ИСКЉУЧИВО електронском поштом на е-маил akkrusevac@gmail.com,   
а копију на  fast030@yahoo.com, takmicarskakomisija.ascs@gmail.com 

 

Стартнина: Стартнина се  наплаћује за сваког такмичара/ку који је пријављени у року у 
износу од 400,00 динара.  Стартнина се плаћа ИСКЉУЧИВО на текући рачун 
АТЛЕТСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ  160-321961-22-Банка Интеса 
 

Лекарски 
преглед: 

Сви такмичари/ке који наступају на  КУП-у за ст.јуниоре/ке такмиче на 
сопствену здравствену одговорност и одговорност клубова који су их 
пријавили. 

Награде: Награде се додељу екипно  појединачно само за  клубов АСЦС  . 
Три првопласирана такмичара у дисциплинама где је наступило три и више 
такмичара из региона добијају  медаље и дипломе АСЦС 
За КУП ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ првих шест екипа у мушкој и женској конкуренцији 
добија диплома а три првопласиране и пехаре АСЦС 

Делегати:  Технички делегат САС: ________________________ 
Судијски делегат САС: ________________________ 
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ОКВИРНА САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА 

За све додатне информације можете се обратити: 
Организатору такмичења АСЦС,  на телефон:Беговић Горан 064-1633492 

 
Желимо вам много успеха на такмичењу! 

Прелиминар
на сатница: 

ПРВИ ДАН 

-00.30  Мотка /Ж/ Кладиво/М/ 

00.00 100 м пр /Ж/ групе Даљ /М/ Диск  /Ж/ 

00.15 110 м пр /М/ групе   

00.30 1500 м /Ж/    

00.40 100 м /Ж/ групе  Кугла  /М/ 

00.50 100 м /М/ групе Вис  /М/  

01.00 1500 м /М/    

01.10 400 м /Ж/  групе Троскок /Ж/ Копље  /Ж/ 

01.20 400 м /М/  групе   

01.30 5000 м /Ж/   

01.55 5000 м /М/    

02.15 4x100 м /Ж/  групе   

02.25 4x100 м /М/ групе   
 

ДРУГИ ДАН 

-01.00 5000 м ход /Ж/ 
5000 м ход /М/ 

  

-00.30  Мотка  /М/ Кладиво/Ж/ 

00.00 400 м пр /Ж/ групе Даљ  /Ж/  

00.15 400 м пр /М/ групе   

00.15 400 м пр /М/ групе   

00.30 200 м /Ж/ групе  Диск  /М/ 

00.40 200 м /М/ групе   

00.50 800 м /Ж/ групе   

01.00 800 м /М/ групе Вис  /Ж/ Кугла  /Ж/ 

01.10 3000 м стипл /Ж/ Троскок /М/  

01.25 3000 м стипл /М/  Копље  /М/ 

01.45 3000 м /Ж/   

02.00 3000 м /М/   

02.15 4x400 м /Ж/  групе   

02.25 4x400 м /М/  групе   
 

 


