ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ У КРОСУ
Р А С П И С ЗА Т А К М И Ч Е Њ Е
Организатор: АТЛЕТСКИ КЛУБ „НИШКИ МАРАТОН“ -Ниш - Атлетски савез Централне Србије
Недеља 26.март.2017.год.
Термин и
Тврђава Нишка/терени у тврђави/
место
Почетак:

11.50 сати (отварање такмичења)

Право
наступа:

Право наступа на такмичењу имају атлетичари/ке у складу са ограничењима из чланова 3. и
4. Пропозиција такмичења АСС 2017-2020, регистровани и пререгистровани за атлетске
клубове чланове АСЦС, и нарочито уз поштовање члана 5. уз услов:
• да поседују исправну такмичарску легитимацију;
• да је такмичарска легитимација оверена потписом лекара, факсимилом и печатом;
• да су уреднио, од стране клуба, пријављени за такмичење
• за учеснике у тркама АТЛЕТСКИХ ШКОЛА узраст 2006. и млађи , ако није
регистрован морају да имају документ са сликом којим се потврђује датум рођења
Последњи рок за пријаву такмичара је ЧЕТВРТАК 23.март 2017. до 24:00, електронском
поштом на fast030@yahoo.com, а копија на gamudinfast030@yahoo.com.co.uk / Пријава се
може извршити и у смислу члана 4.7.2 Пропозиција такмичења.
Стартнина се наплаћује за сваког такмичара/ку који су пријављени у року у износу од 250,00
динара. Стартнина се плаћа на лицу места или на текући рачун бр 325-9500800002951-23
/обавезно понети примерак уплате/
За пријаву такмичара у смислу члана 7.4.2. стартнина износи 1.250,00 динара по
пријављеном такмичару и плаћа се на лицу организатору у готовини.

Рок за
пријаву:
Стартнина:

Дисциплине:

Сениори
Старији јуниори
Млађи јуниори

6.000
4.000
4.000

метара
метара
метара

Старији пионири

2.000

метара

Млађи пионири
Атлетске школе А / дечаци
Атлетске школе Б / дечаци
Атлетске школе Ц / дечаци
Сениорке
Старије јуниорке
Млађе јуниорке
Старије пионирке
Млађе пионирке
Атлетске школе А / девојчице

2.000 метара
1000 метара промотивне-6/7
600 метара промотивне-8/9
400 метара промотивне-10
4.000 метара
3.000 метара
3.000 метара
1.500 метара
1.500 метара
800 метара промотивне-6/7

Атлетске школе Б / девојчице
Атлетске школе Ц / девојчице

500 метара промотивне-8/9
300 метара промотивне-10

Награде:

Три првопласирана такмичара-ке у свакој дисциплини добијају медаље и дипломе АСЦС.

Делегат

Владимир Живковић

Лекарски
преглед

Сви такмичари/ке који наступају, такмиче на сопствену здравствену одговорност и
одговорност клубова који су их пријавили.

За све додатне информације можете се обратити на: 066 / 8198336(8336)
организатору такмичења:моб.064/0833571 Ненад Цветковић
Свим учесницима желимо много
успеха на такмичењу!

