
 

 

 

 

 

 

 

ПРОЛЕЋНИ МИТИНГ за све категорије 

К Р У Ш Е В А Ц     2019 

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

 

Организатор:  Aтлетски клуб „Крушевац“ 

 

Термин и 

место  

Недеља , 14. април 2019. 

Стадион „Радомир Мићић – Миче“  СЦ Крушевац 

Почетак 

такмичења 

12.00  сати   

Право 
наступа:  

  

Право наступа на такмичењу имају регистровани атлетичари-ке у свим 

категоријама којe  су предвиђене  програмом такмичења. 

Посебно ограничење: У категорији атлетске школе А, Б и Ц, као и код 

мл.пионира-ки, такмичар-ка може наступити у две дисциплине једна  

тркачка и једна техничка дисциплина (скокови или бацања), што је у 

складу са Пропозицијама АСЦС. 

Сви остали такмичари имају право наступа у складу са ограничењима 

која предвиђају Пропозиције АСС,  чл. 3.2. 

Рок за пријаву:  Последњи рок за пријаву је среда 10.април 2019. године до 24.00 сати, 

ИСКЉУЧИВО електронском поштом на e-mail: akkrusevac@gmail.com 

КОПИЈА на   atletikakrusevac1948@gmail.com 

Стартнина:  Стартнина се наплаћује за сваког такмичара/ку који је пријављени у 

року у износу од 300,00 динара.   

Стартнина се плаћа на лицу места или на текући рачун Атлетског клуба 

KРУШЕВАЦ, број 160-18543-28 

Дисциплине У прилогу је програм такмичења!!! 

Награде:  Три првопласирана такмичара у свакој дисциплини добијају медљаље и 

дипломе организатора. 

НАПОМЕНА: Проглашење победника обављаће се на крају такмичења. 

Делегати Тех.  Делегат АСС  - Горан Беговић 

Делегат ЗАСС         - Владимир Живковић 

Лекарски 

преглед  

Сви такмичари/ке наступају на сопствену здравствену одговорност и 

одговорност клубова који су их пријавили. 

 

За све додатне информације можете се обратити организатору такмичења:  

Јелена Шућур  064 4490305 умрежени (8317) 

Свим учесницима желимо много успеха на такмичењу! 

 

 

 

 

 



 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА: 

• У тркачким дисциплинама од 60м до 400м стартује се из ниског старта 

(стартни блок) 

• У тркачким дисциплинама у категоријама дечака и девојчица рођених од 

2012. до 2009. стартује се из високог старта.  

• У дисциплинама даљ, вортекс, за атл. школе  сваки такмичар има право 

на 2 покушаја, а 8 (осам) најбољих имају још на 2 покушаја.  

• У категоријама атл. школе и мл. пионири-ке такмичар-ка имају право 

наступа у 2 дисциплине, једна тркачка и једна техничка дисциплина. 

• У категоријама од мл. пионира-ки сви такмичари који наступају у 

техничким дисциплинама имају право на 3 покушаја, а 8 (осам) најбољих 

на још 3 покушаја. 

• Такмичар-ка који наступа на 600м или дужој  немају право наступа ни у 

једној другој дисциплини тог дана. 

• Организатор задржава право да у зависности од броја пријављених 

такмичара изврши спајање категорија или откаже дисциплину. 

• У категорији СЕНИОРИ-КЕ и СТ. ЈУНИОРИ-КЕ молимо клубове да предложе 

дисциплине у којима желе да наступе њихови такмичари-ке, најкасније 

до среде 03.априла 2019. У зависности од интересовања објавићемо у 

којим дисциплинама можемо да одржимо такмичење. 

 

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА: 
 трчања препоне скокови бацања 

Атл.шк.2012. и мл. дев. 50м  Даљ из зоне  

Атл.шк. 2012. и мл. деч. 50м  Даљ из зоне  

Атл.шк.  2011.  дев. 50м  Даљ из зоне  

Атл.шк.  2011.  деч. 50м  Даљ из зоне  

Атл.шк.  2010.  дев. 50м  Даљ из зоне  

Атл.шк.  2010.  деч. 50м  Даљ из зоне  

Атл.шк.  2009.  дев. 50м 50м пр. Даљ из зоне  

Атл.шк.  2009.  деч. 50м 50м пр. Даљ из зоне  

 Атл.шк.  2008.  дев. 60м 60м пр. Даљ из зоне Бацање вортекса 

Атл.шк.  2008.  деч. 60м 60м пр. Даљ из зоне Бацање вортекса 

Мл.пионирке 

2006. – 2007.  

60м 

300м 

600м 

60м пр. Даљ из зоне 

Вис  

Бацање вортекса 

Бацање кугле (2кг) 

Мл.пионири 

2006. – 2007. 

60м 

300м 

800м 

60м пр. Даљ из зоне 

Вис  

Бацање вортекса 

Бацање кугле (3кг) 

Ст.пионирке 

2004. – 2005. 

60м 

300м 

600м 

80м пр. Даљ  

Вис  

Бацање кугле (3кг) 

Ст.пионири 

2004. – 2005. 

60м 

300м 

800м 

80м пр. Даљ  

Вис  

Бацање кугле (4кг) 

Мл.јуниорке 

2002. – 2003. 

100м 

400м 

800м 

1.5000м 

 Даљ  

Вис  

Бацање кугле (4кг) 

Бацање диска (1кг) 

Мл. Јуниори 

2002. – 2003. 

100м 

400м 

800м 

3.000м 

 Даљ  

Вис  

Бацање кугле (5кг) 

Бацање диска (1,5кг) 

  


