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КРОС   ЛИГА   ЦЕНТРАЛНЕ   СРБИЈЕ 

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

Организатор: AK  БОР   - Бор -Атлетски савез Централне Србије 

Термин и 

место 

8.април. 2017. године /СУБОТА / на теренима Јавне Установе спортски центар“Младост“ 

Бор 

Почетак: 11.50 сати (отварање такмичења) 

Право 

наступа: 

 

Право наступа на такмичењу имају атлетичари/ке у складу са ограничењима из чланова 

3. I 4. Пропозиција такмичења АСС 2016-2020, регистровани и пререгистровани за 

атлетске клубове чланове АСС, 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 

Рок за 

пријаву: 
Последњи рок за пријаву је Четвртак 6. април 2017. године до 24.00 сати, 

ИСКЉУЧИВО електронском поштом на е-маил: fast030@yahoo.com   

Пријава се може извршити и у смислу члана 7.4.2 Пропозиција за такмичења АСС 

Стартнина: 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.АК Бор:160-

331147-12 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. 

Дисциплине: ПРЕДШКОЛЦИ дечаци 2010. и млађи 200м ПРЕДШКОЛЦИ девојчице 2010. и лађи 

200м 

АТЛ. ШКОЛА Б дечаци 2009. 300м АТЛ. ШКОЛА Б девојчице 2009. 300м 

АТЛ. ШКОЛА Б дечаци 2008. 400м АТЛ. ШКОЛА Б девојчице 2008. 400м 

АТЛ. ШКОЛА А дечаци 2007. 500м АТЛ. ШКОЛА А девојчице 2007. 500м 

АТЛ. ШКОЛА А дечаци 2006. 600м АТЛ. ШКОЛА А девојчице 2006. 600м 

МЛ. ПИОНИРКЕ 2004.- 2005. 800м МЛ. ПИОНИРИ 2004.- 2005. 1.000м 

СТ. ПИОНИРКЕ 2002.-2003. 1.200м СТ. ПИОНИРИ 2002.-2003. 1.500м 

МЛ. ЈУНИОРКЕ 2000.- 2001. 2.000м МЛ.ЈУНИОРИ 2000.- 2001. 3.000м 

СТ.ЈУНИОРКЕ 1998.- 1999. 3.000м СТ. ЈУНИОРИ 1998.- 1999. 4.000м 
 

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

ДЕЛЕГАТ Ненад Војчевски 

Екипно 

бодовање 

Налази се у Техничком упуству. 

Комисија за бодовање: 

Лекарски 

преглед 

Сви такмичари/ке који наступају на КРОС ЛИГИ АСЦС, 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: Станиши Аксић 061-690-6744 

Свим учесницима желимо много успеха на такмичењу! 
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Организатор такмичења 
 
 

ИЗВОД ИЗ ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА: 
КАТЕГОРИЈЕ И ОКВИРНА САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА 

11.50 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ТАКМИЧЕЊА 

12.00 ПРЕДШКОЛЦИ дечаци 2010. и млађи  200м 

12.05 ПРЕДШКОЛЦИ девојчице 2010. и млађи 200м 

12.10   АТЛ. ШКОЛА Б дечаци  2009   300м 

12.15 АТЛ. ШКОЛА Б девојчице 2009 300м 

12.20 АТЛ. ШКОЛА Б дечаци 2008 400м 

12.25 АТЛ. ШКОЛА Б девојчице 2008 400м 

12.30   АТЛ. ШКОЛА А дечаци   2007 500м 

12.35  АТЛ. ШКОЛА А девојчице   2007.  500м 

12.40  АТЛ. ШКОЛА А дечаци   2006 600м 

12.45  АТЛ. ШКОЛА А девојчице   2006  600м 

12.55   МЛ. ПИОНИРКЕ 2004.-2005  800м 

13.05 МЛ. ПИОНИРИ 2004.- 2005 1.000м 

13.15 СТ. ПИОНИРКЕ 2002.- 2003 1.200м 

13.25 СТ. ПИОНИРИ 2002.- 2003 1.500м 

13.35 МЛ. ЈУНИОРКЕ 2000.- 2001 2.000м 

13.50 МЛ.ЈУНИОРИ 2000.- 2001 3.000м 

14.10 СТ.ЈУНИОРКЕ 1998.- 1999 3.000м 

14.25 СТ. ЈУНИОРИ 1998.- 1999 4.000м 

  

ПРОГЛАШЕЊЕ СЕ ВРШИ ПОСЛЕ СВАКЕ ЗАВРШЕНЕ ТРКЕ У КАТЕГОРИЈИ 

Б О Д О В А Њ Е: 

Такмичење КРОС ЛИГЕ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 2017 одржаће се у складу са Пропозицијама АСС 2017 

-2020, члан 17.7 . 

1. Број такмичара за клуб у свакој категорији није ограничен, а за екипни пласман бодују се три 

најбоље пласирана такмичара/ке по систему негативног бодовања у апсолутном пласману свих 

учесника (1.место -1 бод, 2. место -2 бода итд.) Екипа са мањим збиром бодова је боље пласирана, а у 

случају једнаког броја бодова, боља је екипа која има боље пласираног трећег такмичара 

Свеукупни екипни победник добија се бодовањем екипног пласмана у свакој дисциплини према 

следећој табели: 

I место II место III место 4. место 5.место 6. место 

9 6 4 3 2 1 

 Свеукупни екипни победник је клуб са највећим бројем бодова. У случају једнаког броја бодова, 

бољи је клуб која има више првих, других, трећих, итд. места. 

Клупски (екипни) победник Крос лиге АСЦС  одређује се на основу бодовања  у категоријама од  

атлетских школа до ст.јуниора-ки.Укупни екипни пласман одређује се тако што се сабирају освојени 

бодови на свим такмичењима /кросевима/. Екипни пласман водиће се у два одвојена дела атлетске 

школе и редовни програм /од мл.пионира-ки до ст. јуниора-ки/.  

И  након сва пет кола  добиће пехар  организатора као најуспешнији клуб у тој категорији атлетске 

школе и редовни програм /од мл.пионира-ки до ст. јуниора-ки/.  

Укупни победник атлетске школе и редовни програм након сва пет кола добија прелазни пехар.   

2.Организатори Крос лиге бодоваће и категорије атлетских школа по годиштима м/ж као једна 

категорија.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

КРОС  ПРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 
 

 ТЕХНИЧКО УПУТСТВО  
 

1. Датум одржавања  
Такмичење се одржава у  8.април. 2017. године /СУБОТА. године у Бор, са почетком у 11:50 сати. 
 

2. Место одржавања 
Такмичење се одржава наТЕРЕНИМА КОД СПОРТСКОГ ЦЕНТРА. Подлога на којој се 

такмичи- је ПЕСАК-ТРАВА .  

 

3. Техничко-информативни центар 
Техничко информативни центар биће постављен унутар стадиона (у просторијама атлетског клуба 
„Јасеница“Смедеревска Паланкан)  и биће вино обележен.ТИЦ ће радити у времену од 9:00    до 11:00 
После 11:00 сати ТИЦ ће радити у оквиру Секретаријата на терену за такмичење. Секретаријат ће бити на 
улазу терена за такмичење и видно обележен. 
У ТИЦ-у, службени представници клубова могу: 

 подићи Бултен 1. (стартну листу) 

 добити стартне бројеве за своје такмичаре/ке 

 платити стартнину (или показати потврду о уплати стартнине на текући рачун) 
Службено лице клуба на такмичењу уз ОБАВЕЗНУ акредитацију може комплетан материал преузети у 
ТИЦ-у. 
 

3. Облик стазе 
Стаза је кружног облика дужине 1000 метара крос стазе (трава и шљака (ризла).Ширина стазе је од 4м до 
6м, тим што је у једном делу (око 10 метара) ширина стазе око 2 метра.Стаза ће бити комплетно оивичена 
са обе стране пластичном траком и видно обележена. 
 

4. Дисциплине на такмичењу 
ПРЕДШКОЛЦИ дечаци 2010. и млађи 200м ПРЕДШКОЛЦИ девојчице 2010. и лађи 200м 

АТЛ. ШКОЛА Б дечаци 2009. 300м АТЛ. ШКОЛА Б девојчице 2009. 300м 

АТЛ. ШКОЛА Б дечаци 2008. 400м АТЛ. ШКОЛА Б девојчице 2008. 400м 

АТЛ. ШКОЛА А дечаци 2007. 500м АТЛ. ШКОЛА А девојчице 2007. 500м 

АТЛ. ШКОЛА А дечаци 2006. 600м АТЛ. ШКОЛА А девојчице 2006. 600м 

МЛ. ПИОНИРКЕ 2004.- 2005. 800м МЛ. ПИОНИРИ 2004.- 2005. 1.000м 

СТ. ПИОНИРКЕ 2002.-2003. 1.200м СТ. ПИОНИРИ 2002.-2003. 1.500м 

МЛ. ЈУНИОРКЕ 2000.- 2001. 2.000м МЛ.ЈУНИОРИ 2000.- 2001. 3.000м 

СТ.ЈУНИОРКЕ 1998.- 1999. 3.000м СТ. ЈУНИОРИ 1998.- 1999. 4.000м 

5. Церемонија отварања такмичења 
Сви такмиичари/ке, учесници такмичења, на позив службеног спикера, треба да се окупе у 11:50 сати код 
главног улаза на стадион.  
Церемонија свечаног отварања почеће свирањем националне химне у 11:50 сати. Такмичење ће отворити 
Представник Локалне самоуправе 
 

6. Право наступа 
Право наступа на такмичењу имају атлетичари/ке у складу са ограничењима из члана 
3. Пропозиција такмичења АСС 2017-2020, регистровани и пререгистровани за атлетске клубове 
чланове АСС, 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 уреднио, од стране клуба, пријављени за такмичењеда су уредно, од стране клуба, 
пријављени за такмичење  

• да својим потписом одговорно лице клуба гарантује да су сви пријављени такмичари 
здравствено способни да наступе на такмичењу. 

• да  у једној категорији стартује три или више такмичара, у случају да овај услов није испуњен 
такмичар има право наступа у старијој категорији. 

•  
7. Свлачионице   
На улазу за спортисте у установи “Спортском центар БОР”, 100м од старта, биће обезбеђене 

свлачионице за пресвлачење такмичара које ће бити видно обележене са натписима 

“МУШКА”, “ЖЕНСКА”. Такмичари/ке ће те свлачионице моћи користити искључиво за 

пресвлачење. Организатор не сноси одговарност за нестале ствари и торбе 
 

8. Загревање 
Загревање такмичари врше на помоћном терену и на терену за такмичење 

9. Пријемни центар 
Пријемни центар ће бити постављен у близини старта видно обележен.. У пријемном центру ће се вршити 
контрола и такмичари су дужни да покажу: 

 клупску мајцу у којој ће такмичити, 

 такмичарски број који треба да је закачен на грудима са 4 зихернадле( мора бити видљив број) 
такмичарски број мора бити видно постављен у комплетној димензији, што значи да морају да се виде сви 
елементи на броју (реклама, назив такмичења итд.) 
Улазак у пријемни центар је 10 минута пре старта а излазак на стазу је 5 минута пре старта трке. 
 

10. Проглашење победника 
Три првопласирана/не такмичара/ке у свим дисциплинама заједно са пратиоцем, ОБАВЕЗАНИ су да се 
јаве у протокол церемонијала, који се налази у близини циља. Они ће добити медаље и дипломе АСЦС.  
 

11. Објављивање резултата 
Службени резултати биће качени на таблу која ће бити постављена у простору код улаза на стадион и  
видно означен за то. По завршетку такмичења организатор ће објавити билтен са свим резултатима на 
сајту АСЦС. 
 

12. Жалбе 
Усмени приговор се подноси главном судији на циљу најкасније 30 мин. после објављивања званичних 
резултата. Приговор подноси исључиво службено лице клуба у усменој форми. 
После одлуке главног судије, уколико оштећена страна није задовољана, у року од 30 мин. по добијању 
одлуке, службено лице клуба, подноси писмену жалбу Врховној судијској комисији уз депозит од 6.000,00 
динара или 50€. Ако се протест уважи депозит се враћа подносиоцу захтева. 
 

13. Здравствена служба 
Сви такмичари/ке наступају на такмичењу на своју личну одговорност или одговорност клубова коју су их 
пријавили. На стази за време такмичења обезбеђена је лекарска служба која ће бити видно обележена. 
 
 

СВИМ УЧЕСНИЦИМА ЖЕЛИМО ПРИЈАТАН БОРАВАК У БОРУ 

КАО  И  ДОБРЕ  РЕЗУЛТАТЕ  НА  ТАКМИЧЕЊУ 
 


