Београд, 30. 01. 2014.
Број: 65/02

На основу члана 46.6 Статута АСС, Управни одбор Атлетског савеза
Србије, на својој седници од 30. 01. 2014. године, усвојио је следећу
ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ
ИААФ ПРАВИЛА ЗА ТАКМИЧЕЊА
2014. – 2015.
1. Управни одбор Атлетског савеза Србије, усвојио ИААФ Правила за
такмичења 2014 – 2015, које су на снази од 01. новембра 2013.
2. Обавезује се Комесар за такмичења АСС, да усвојена ИААФ
Правила за такмичења 2014 – 2015 имплементира у Пропозиције
такмичења АСС и иста примењује од почетка такмичарске сезоне
2014. године
3. Обавезује се заједница атлетских судија Србије да усвојена ИААФ
Правила 2014 – 2015 преведе и примењује од почетка такмичарске
сезоне 2014. године.

Веселин ЈЕВРОСИМОВИЋ,
председник УО АСС

Beograd, januar 2014.
(Odlukom UOASS ove Izmene i dopune Propozicija takmičenja ASS
primenjuju se od 01.02.2014.)

broj
1.

pravilo
3.2.4
stav 5

strana
7

radnja
menja se

sadašnje
na prvenstvu Srbije u višebojima mlañi juniori mogu
nastupiti samo u osmoboju a mlañe juniorke mogu
nastupiti samo u sedmoboju za mlañe juniorke.
stariji pioniri: 110m pr./0.99-13.72-9.14-14.02/, 400m
pr./0.914-45-35-40/, 5000m, 10000m, 3000 stipl,10000m
hodanje, skok motkom, bacanje kugle /6kg/, bacanje diska
/1.75kg/, bacanje
kladiva /6kg/, bacanje koplja /700gr./.
starije pionirke: 100m pr./0.84-13.00-8.50-10.50/, 400m
pr./0.762-45-35-40/, 5000m, 10000m, 3000 stipl,10000m
hodanje, skok motkom, troskok, bacanje koplja /600gr/
za ekipna prvenstva startnina se NE PLAĆA. (briše se)

2.

3.2.5
stav 5

8

menja se

3.

7.5.6

12

menja se

4.

15.2.1

18

dodaje se Pojedinačno prvenstvo Srbije – raspored disciplina
PIONIRI:
prvi dan:100m,800m,100m pr, 4x100m,dalj,disk,koplje,
drugi dan: 300m,2000m,300m pr,vis,kugla,kladivo,
PIONIRKE:
prvi dan:100m,1500m,80m pr, 4x100m, vis,kugla,kladivo,
drugi dan: 300m,600m,300m pr,dalj,disk,koplje,

5.

15.4.2

19

6.

15.4.3

19

dodaje se Starosne kategorije u kojima se organizuju takmičenja:
SENIORI, SENIORKE, JUNIORI, JUNIORKE, PIONIRI,
PIONIRKE,
dodaje se Program takmičenja AS Srbije u planinskom trčanju
obuhvata Prvenstvo Srbije koje se održava u sledećim
disciplinama:
• trka uzbrdo u kategorijama SENIORI, SENIORKE,
JUNIORI, JUNIORKE, PIONIRI, PIONIRKE,
• trka sa startom i ciljem na istoj nadmorskoj visini
SENIORI, SENIORKE, JUNIORI, JUNIORKE,

novo
na prvenstvu Srbije u višebojima mlañi juniori mogu nastupiti
samo u osmoboju desetoboju a mlañe juniorke mogu nastupiti
samo u sedmoboju za mlañe juniorke.
stariji pioniri: 110m pr./0.99-13.72-9.14-14.02/, 400m pr./0.914-4535-40/, 5000m, 10000m, 3000 stipl,10000m hodanje, skok
motkom, bacanje kugle /6kg/, bacanje diska /1.75kg/, bacanje
kladiva /6kg/, bacanje koplja /700gr./.
starije pionirke: 100m pr./0.84-13.00-8.50-10.50/, 400m pr./0.762-4535-40/, 5000m, 10000m, 3000 stipl,10000m hodanje, skok
motkom, troskok, bacanje koplja /600gr/,
(nova sadržina)
Startnina za ekipna prvenstva se plaća u smislu člana 7.5.4
Propozicija takmičenja ASS.
Pojedinačno prvenstvo Srbije – raspored disciplina
PIONIRI:
prvi dan: 60m,300m,800m,100m prep, 4x100m,dalj, disk,
koplje,
drugi dan: 100m,2000m,300m prep,4x300m, vis,motka,kugla,
kladivo,
PIONIRKE:
prvi dan: 60m,300m,600m,80m prep, 4x100m, motka vis,kugla,
kladivo,
drugi dan: 100m,1500m,300m pr, 4x300m,dalj,disk,koplje
Starosne kategorije u kojima se organizuju takmičenja:
SENIORI, SENIORKE, JUNIORI, JUNIORKE, MLAðI
JUNIORI, MLAðE JUNIORKE, PIONIRI, PIONIRKE,
Program takmičenja AS Srbije u planinskom trčanju obuhvata
Prvenstvo Srbije koje se održava u sledećim kategorijama i
disciplinama:
• trka uzbrdo u kategorijama: SENIORI 8km, SENIORKE
5km, JUNIORI 5km, JUNIORKE 4km, MLAðI JUNIORI
4km, MLAðE JUNIORKE 3km, PIONIRI 2km, PIONIRKE
1km,

trka sa startom i ciljem na istoj nadmorskoj visini:
SENIORI 8km, SENIORKE 5km, JUNIORI 5km,
JUNIORKE 4km, MLAðI JUNIORI 4km, MLAðE
JUNIORKE 3km, PIONIRI 2km, PIONIRKE 1km,
Tehnički standardi staze za planinsko trčanje :
Dužina staze:

•

7.

15.4.4

19

dodaje se Tehnički standardi staze za planinsko trčanje :
Dužina staze:
trke uzbrdo
kategorija
SENIORI
SENIORKE
JUNIORI
JUNIORKE
PIONIRI
PIONIRKE

8.

15.11.1

22

9.

15.16.10

28

dužina do uspon do
12000 m
1200 m
8000 m
800 m
8000 m
800 m
4000 m
400 m
2000 m
150 m
1000 m
75 m

trke sa startom i
ciljem na istoj
nadmorskoj visini
dužina do uspon do
12000 m
750 m
8000 m
500 m
8000 m
500 m
4000 m
250 m

menja se

Pojedinačno prvenstvo Srbije u višebojima – raspored
disciplina
mlañi juniori – osmoboj
prvi dan: 100m,dalj,kugla,400m,
drugi dan: 110m pr, vis,koplje,1000m
dodaje se Pojedinačno prvenstvo Srbije za starije pionire/ke
Preliminarna satnica
PRVI DAN
00.00
00.30
01.00
01.15
01.30
01.40
01.45
01.50
02.05
02.15

100 m kv /Ž/
100 m kv /M/
300 m pr. /Ž/
300 m pr.
800 m /M/
100 m /Ž/ finale
100 m /M/ finale
1500 m /Ž/
4x100 m /Ž/
4x100 m /Ž/

Vis /Ž/

Kladivo /Ž/
Koplje /M/

Dalj /M/
Kugla /Ž/
Disk /M/

DRUGI DAN
00.00
00.15
00.30
00.45

80 m pr. /Ž/
100 m pr. /M/
600 m /Ž/
300 m /Ž/

Vis /M/

Kladivo /M/
Koplje /Ž

Dalj /Ž/
Kugla /M/

trke uzbrdo
kategorija
SENIORI
SENIORKE
JUNIORI
JUNIORKE
ML.JUNIORI
ML.JUNIORKE
PIONIRI
PIONIRKE

dužina do uspon do
12000 m
1200 m
8000 m
800 m
8000 m
800 m
4000 m
400 m
6000 m
600 m
4000 m
400 m
2000 m
150 m
1000 m
75 m

trke sa startom i
ciljem na istoj
nadmorskoj visini
dužina do uspon do
12000 m
750 m
8000 m
500 m
8000 m
500 m
4000 m
250 m
6000 m
360 m
4000 m
250 m

Pojedinačno prvenstvo Srbije u višebojima – raspored disciplina
mlañi juniori – osmoboj desetoboj
prvi dan: 100m,dalj,kugla(5kg),vis,400m,
drugi dan: 110m pr,disk(1.5kg),motka,koplje(700gr),1500m
Pojedinačno prvenstvo Srbije za starije pionire/ke
Preliminarna satnica
PRVI DAN
-01.00 60 m /M/ kvalif.
-00.30 60 m /Ž/ kvalif.
00.00 80 m pr. /Ž/ grupe
00.15 100 m pr. /M/ grupe
00.30 800 m /M/
00.40 60 m /Ž/ finale
00.50 60 m /M/ finale
01.00 600 m /Ž/
01.10 300 m /Ž/ grupe
01.20 300 m /M/ grupe
01.30 4x100 m /Ž/ grupe
01.40 4x100 m /M/ grupe

Motka /Ž/
Vis /Ž/
Dalj /M/
Kugla /Ž/
Disk /M/

DRUGI DAN
-01.00 100m /Ž/ kvalif.
-00.30 100 m /M/ kvalif.

Kladivo /Ž/
Koplje /M/

Motka /M/

01.00
01.15
01.45

Disk /Ž/
300 m /M/
2000 m /M/

10.

15.18.5

29

11.

15.20

30

12.

16.2

32

dodaje se Tabela disciplina prvenstva Srbije u dvorani
Stariji pioniri: 60m,300m, 800m, 60m pr,vis,dalj,kugla
Starije pionirke: 60m, 300m, 600m, 60m pr, vis,dalj,kugla
menja se Pojedinačno prvenstvo Srbije u dvorani u višebojima:
Raspored disciplina po kategorijama:
mlañi juniori – šestoboj
prvi dan: 60m; dalj, kugla
drugi dan: 60m pr; vis; 1000m
dodaje se KUP Srbije – raspored disciplina
PIONIRI:
prvi dan:100m,800m,100m pr, 4x100m,dalj,disk,koplje,
drugi dan: 300m,2000m,300m pr,vis,kugla,kladivo,3000m
hodanje
PIONIRKE:
prvi dan:100m,1500m,80m pr, 4x100m, vis,kugla,kladivo,
drugi dan: 300m,600m,300m pr,dalj,disk,koplje,2000m
hodanje

13.

16.3.3

33

menja se

KUP Srbije za seniore i seniorke
Preliminarna satnica
PRVI DAN
-01.00
00.00
00.15
00.30
00.40
00.50
01.00
01.10
01.20
01.30
01.45

10000 m hod /M/
100 m pr /Ž/
110 m pr /M/
100 m /Ž/
100 m /M/
1500 m /Ž/
1500 m /M/
400 m /Ž/
400 m /M/
3000 m /Ž/
5000 m /M/

Motka /Ž/

Kladivo /M/

Troskok /Ž/

Koplje /Ž/

Vis /M/
Kugla /M/

Dalj /M/

Disk /Ž/

00.00
00.15
00.30
00.45
00.55
01.05
01.15
01.25

300 m pr. /Ž/
300 m pr. /M/
2000 m /M/
100 m /Ž/ finale
100 m /M/ finale
1500 m /Ž/
4x300 m /Ž/
4x300 m /M/

Vis /M/

Kladivo /M/
Koplje /Ž

Dalj /Ž/
Kugla /M/
Disk /Ž/

Tabela disciplina prvenstva Srbije u dvorani
Stariji pioniri: 60m,300m, 800m, 60m pr,vis,dalj,kugla, motka,
Starije pionirke: 60m, 300m, 600m, 60m pr,vis,dalj,kugla,motka
Pojedinačno prvenstvo Srbije u dvorani u višebojima
Raspored disciplina po kategorijama:
mlañi juniori – šestoboj sedmoboj
prvi dan: 60m; dalj, kugla, vis,
drugi dan: 60m pr; motka; 1000m
KUP Srbije – raspored disciplina
PIONIRI:
prvi dan: 60m,300m,800m,100m prep, 4x100m,dalj, disk,
koplje,
drugi dan: 100m,2000m,300m prep,4x300m, vis,kugla,kladivo,
3000m hodanje,
PIONIRKE:
prvi dan: 60m,300m,600m,80m prep, 4x100m,vis,kugla,kladivo,
2000m hodanje
drugi dan: 300m,1500m,300m pr, 4x300m,dalj,disk,koplje,
KUP Srbije za seniore i seniorke
Preliminarna satnica
PRVI DAN
-01.00
00.00
00.15
00.30
00.40
00.50
01.00
01.10
01.20
01.30
01.45

10000 m hod /M/
100 m pr /Ž/ grupe
110 m pr /M/ grupe
1500 m /Ž/
100 m /Ž/ grupe
100 m /M/ grupe
1500 m /M/
400 m /Ž/ grupe
400 m /M/ grupe
3000 m /Ž/
3000 m /M/

Motka /Ž/
Troskok /Ž/

Kladivo /M/
Koplje /Ž/

Vis /M/
Dalj /M/

Kugla /M/
Disk /Ž/

02.05
02.20
02.30

3000 m stipl /Ž/
4x100 m /Ž/
4x100 m /M/

14.

16.4.3

34

menja se

5000 m hod /Ž/
400 m pr /Ž/
Motka /M/
400 m pr /M/
200 m /Ž/
200 m /M/
Troskok /M/
800 m /Ž/
800 m /M/
Vis /Ž/
3000 m stipl /M/
5000 m /Ž/
3000 m /M/
Dalj /Ž/
4x400 m /Ž/
4x400 m /M/
proglašenje pobednika

Kladivo /Ž/

Koplje /M/

Kugla /Ž/
Disk /M/

KUP Srbije za juniore i juniorke
Preliminarna satnica
PRVI DAN
-01.15
00.00
00.15
00.30
00.40
00.50
01.00
01.10
01.20
01.30
01.45
02.05
02.15

10000 m hod. /M/
100 m pr /Ž/
110 m pr /M/
100 m /Ž/
100 m /M/
1500 m /Ž/
1500 m /M/
400 m /Ž/
400 m /M/
3000 m stipl /Ž/
5000 m /M/
4x100 m /Ž/
4x100 m /M/

-01.20
00.00
00.15
00.30
00.40
00.50
01.00
01.10
01.25

10000 m hod /Ž/
400 m pr /Ž/
400 m pr /M/
200 m /Ž/
200 m /M/
800 m /Ž/
800 m /M/
3000 m stipl /M/
3000 m /Ž/

4x100 m /Ž/ grupe
4x100 m /M/ grupe

-01.00
00.00
00.15
00.30
00.40
00.50
01.00
01.10
01.25
01.45
02.10
02.30
02.40
03.00

5000 m hod /Ž/
400 m pr /Ž/ grupe
400 m pr /M/ grupe
200 m /Ž/ grupe
200 m /M/ grupe
800 m /Ž/ grupe
800 m /M/ grupe
3000 m stipl /M/
3000 m stipl /Ž/
5000 m /Ž/
5000 m /M/
4x400 m /Ž/ grupe
4x400 m /M/ grupe
proglašenje pobednika

DRUGI DAN

DRUGI DAN
-00.40
00.00
00.15
00.30
00.40
00.50
01.00
01.10
01.25
01.50
02.05
02.15
02.30

02.05
02.20

Kladivo /Ž/
Koplje /M/

Vis /Ž/
Dalj /Ž/

Kugla /Ž/
Disk /M/

KUP Srbije za juniore i juniorke
Preliminarna satnica
PRVI DAN

Motka /Ž/

Kladivo /M/

Troskok /Ž/

Koplje /Ž/

Vis /M/
Kugla /M/

Dalj /M/

Motka /M/
Troskok /M/

Disk /Ž/

-01.15
00.00
00.20
00.40
00.50
01.00
01.15
01.25
01.35
01.45
02.00
02.15
02.30

10000m hod. /M/
100 m pr. /Ž/ grupe
110 m pr. /M/ grupe
100 m /Ž/ finale
100 m /M/ finale
1500 m /Ž/ grupe
1500 m /M/ grupe
400 m /Ž/ grupe
400 m /M/ grupe
5000 m /Ž/
5000 m /M/
4x100 m /Ž/ grupe
4x100 m /M/ grupe

-01.20
00.00
00.20
00.40
00.50
01.00
01.10
01.20
01.40

10000m hod. /Ž/
400 m pr. /Ž/ grupe
400 m pr. /M/ grupe
800 m /Ž/ grupe
800 m /M/ grupe
200 m /Ž/ finale
200 m /M/ finale
3000 m prep /Ž/
3000 m prep /M/

DRUGI DAN

Motka /Ž/
Troskok /Ž/

Kladivo /M/
Koplje /Ž/

Vis /M/
Dalj /M/

Disk /Ž/
Kugla /M/

Motka /M/
Troskok /M/

Kladivo /Ž/
Koplje /M/

Vis /Ž/
Dalj /Ž/

Disk /M/
Kugla /Ž/

DRUGI DAN
Motka /M/

Kladivo /Ž/

Troskok /M/

Koplje /M/

Vis /Ž/
Kugla /Ž/

01.40
01.55
02.05
02.20

15.

16.6.3

36

menja se

3000 m /M/
Dalj /Ž/
4x400 m /Ž/
4x400 m /M/
proglašenje pobednika

Disk /M/

KUP Srbije za pionire i pionirke
Preliminarna satnica
PRVI DAN
00.00
00.15
00.30
00.45
00.55
01.10
01.20
01.30

300 m pr. /Ž/
300 m pr.
800 m /M/
100 m /Ž/ finale
100 m /M/ finale
1500 m /Ž/
4x100 m /Ž/
4x100 m /Ž/

Vis /Ž/

-00.45
-00.30
00.00
00.15
00.30
00.45
01.00
01.15
01.45

2000 hod /Ž/
3000 hod /M/
80 m pr. /Ž/
Vis /M/
100 m pr. /M/
600 m /Ž/
Dalj /Ž/
300 m /Ž/
300 m /M/
2000 m /M/
proglašenje pobednika

01.55
02.10
02.25
02.35
02.50

3000 m /Ž/ grupe
3000 m /M/ grupa
4x400 m /Ž/ grupe
4x400 m /M/ grupe
proglašenje pobednika

KUP Srbije za pionire i pionirke
Preliminarna satnica
PRVI DAN
Kladivo /Ž/
Koplje /M/

Dalj /M/
Kugla /Ž/
Disk /M/

DRUGI DAN
Kladivo /M/
Koplje /Ž
Kugla /M/
Disk /Ž/

-00.30 2000 hod /Ž/
00.00 80 m pr. /Ž/ grupe
00.15 100 m pr. /M/ grupe
00.30 800 m /M/
00.40 60 m /Ž/ grupe
00.50 60 m /M/ grupe
01.00 600 m /Ž/
01.10 300 m /Ž/ grupe
01.20 300 m /M/ grupe
01.30 4x100 m /Ž/ grupe
01.40 4x100 m /M/ grupe

Vis /Ž/

Kladivo /Ž/
Koplje /M/

Dalj /M/

Kugla /Ž/
Disk /M/

DRUGI DAN
-00.30
00.00
00.15
00.30
00.45
00.55
01.05
01.15
01.25
01.40

3000 hod /M/
300 m pr. /Ž/
Vis /M/
300 m pr. /M/
2000 m /M/
100 m /Ž/
100 m /M/
Dalj /Ž/
1500 m /Ž/
4x300 m /Ž/
4x300 m /M/
proglašenje pobednika

Kladivo /M/
Koplje /Ž

Kugla /M/
Disk /Ž/

Predlog Izmena i dopuna Propozicija takmičenja ASS, januar 2014. usklañen sa Pravilima IAAF 2014-2015. i predlozima sa Dana atletike, novembra 2013. u
Kragujevcu.
Jedan deo predloga iz Kragujevca NIJE USVOJEN.
1. Da se u kvalifiakcijama KUP-a u tehničkim disciplinama izvodi 6 pokušaja.
• neizvodljivo zbog velikog broja prijavljenih takmičara u mlañim kategorijama pošto bi došlo do remećenja satnice takmičenja.
2. Da se uvede disciplina SKOK MOTKOM u kategoriji pionira/ki.
• za početak predloženo da se uvede na pojedinačnom prvenstvu Srbije za pionire/ke a kasnije da se razmisli o KUP-u i ekipnom.
3. Da se UKINE dvojna registracija za ekipno prvenstvo Srbije za juniore/ke a da se za seniore/ke uskladi sa EA pravilima i da se registracija obavi do 31.12. tekuće
godine za narednu takmičarsku sezonu.

• Predlog nije uvršten u Izmene obzirom da su se klubovim pozvali na član 1.4 Propozicija takmičenja: „da se Propozicije takmičenja usvajaju na jedan
olimpijski ciklus“ i da su se klubovi dugoročno organizovali za ekipna prvenstva.
4. Uvoñenje MINI VIŠEBOJA na pojedinačnim i KUP takmičenjima u svim kategorijama.
• Mislim da predlog još nije dobro razrañen, obzirom da se predlaže da dve discipline iz pojedinačnog nastupa važe i za mini višeboj (?).
5. Da se uvedu MINIMALNI REZULTATI za bodovanje plasmana na finalu KUP-a
• Obzirom da su se ti rezultati uvodili za discipline u kojima se atletičari/ke direktno plasiraju u finale, i na taj način smo izbegli da nam klubovi prijavljuju
kladivašice sa 15-19m, stiplašice sa 15 minuta ili 5000m za 20 minuta bilo je logike. Meñutim ako bi uveli minimalne rezultate za sve discipline mišljenja
sam da bi klubovi unepred odustajali od nastupa pojedinih atletičara.
6. Da se na ekipnim takmičenjima u svim kategorijama dozvoli nastup jednog atletičara/ke u dve discipline i jednoj štafeti kao i na pojedinačnim prvenstvima i KUP-u
• Obzirom da se ekipna takmičenja skraćenog oblika, jednodnevna, sa manjim brojem disciplina ova izmena nebi imala smisla. Pogotovo ako u juniorskom i
seniorskom ekipnom klubovi imaju mogućnost 2 stranca + 3 domaća pojačanja. U ovom slučaju klubu je neophodno 6 takmičara pa da mogu da nastupe
na ekipnom prvenstvu Srbije. Oni koji se pozivaju na propozicije ECCC takmičenja (1 takmičar = 2 discipline + štafeta) prenebregli su činjenicu da na
ECCC ima 20 disciplina kod seniora/ki + 19 disciplina kod juniora/ki.
7. Da se startnina po takmičaru poveća na 500,00 dinara
• Mislim da je iznos startnine prevelik za finansijske mogućnosti u kojima se sada nalaze naši klubovi.
Beograd, 22.01.2014.

Београд, 30. 01. 2014.
Број: 65-1/02

На основу члана 46.6 Статута АСС, Управни одбор Атлетског савеза
Србије, на својој седници од 30. 01. 2014. године, усвојио је следећу

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОПOЗИЦИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊА АСС
1. На предлог Комесара за такмичења АСС, Управни одбор
Атлетског савеза Србије, усвојио је Измене и допуне Пропозиција
такмичења АСС које су усклађена са ИААФ правилима за
такмичења 2014 – 2015. године.
2. Измене и допуне Пропозиција такмичења АСС примењују се од
01. фебруара 2014. године.

Веселин Јевросимовић,
Председник УО АСС

Београд, 30. 01. 2014.
Број: 65-2/02

На основу члана 46. Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор
Атлетског савеза Србије, на седници одржаној дана 30. 01. 2014. године,
доноси
ОДЛУКУ
о центрима за регистрацију и пререгистрацију атлетичара и висини такси
1.

Овом Одлуком се утврђују центри за регистрацију и пререгистрацију
атлетичара на територији Србије и то:
• Атлетски савез Војводине са седиштем у Новом Саду, за атлетичаре
са подручја АП Војводине;
• Атлетски савез Београда са седиштем у Београду, за атлетичаре са
подручја Града Београда;
• Атлетски савез Централне Србије са седиштем у Крушевцу, за
атлетичаре са подручија централне Србије
• Атлетски савез Косова и Метохије са седиштем у Лепосавићу, за
атлетичаре са подручја АП Косова и Метохије;

2. Центри су дужни да врше регистрацију и пререгистрацију атлетичара и
све податке о томе достављају централном регистру који ће водити
канцеларија АСС.
3. Таксу за регистрацију НОВИХ атлетичара од 01. јануара 2014. године
износи 300,00 динара и уплаћује се регистрационим центрима.
4. Пререгистрација атлетичара за 2014. годину, врши се до 28. фебруара
2014. године, а износ таксе одређује регистрациони центар који врши
пререгистрацију.
5. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања на седници УО АСС.
Председник УО АСС
Веселин Јевросимовић

Београд, 30. 01. 2014.
Број: 65-2/02

На основу члана 46. Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор
Атлетског савеза Србије, на седници одржаној дана 30. 01. 2014. године,
доноси
ОДЛУКУ
о центрима за регистрацију и пререгистрацију атлетичара и висини такси
1.

Овом Одлуком се утврђују центри за регистрацију и пререгистрацију
атлетичара на територији Србије и то:
• Атлетски савез Војводине са седиштем у Новом Саду, за атлетичаре
са подручја АП Војводине;
• Атлетски савез Београда са седиштем у Београду, за атлетичаре са
подручја Града Београда;
• Атлетски савез Централне Србије са седиштем у Крушевцу, за
атлетичаре са подручија централне Србије
• Атлетски савез Косова и Метохије са седиштем у Лепосавићу, за
атлетичаре са подручја АП Косова и Метохије;

2. Центри су дужни да врше регистрацију и пререгистрацију атлетичара и
све податке о томе достављају централном регистру који ће водити
канцеларија АСС.
3. Таксу за регистрацију НОВИХ атлетичара од 01. јануара 2014. године
износи 300,00 динара и уплаћује се регистрационим центрима.
4. Пререгистрација атлетичара за 2014. годину, врши се до 28. фебруара
2014. године, а износ таксе одређује регистрациони центар који врши
пререгистрацију.
5. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања на седници УО АСС.
Председник УО АСС
Веселин Јевросимовић

Београд, 30. 01. 2014.
Број: 65-3/02

На основу члана 46. Статута Атлетског савеза Србије и члана 7.2.6
Пропозиција такмичења АСС 2013-2016, Управни одбор АСС на
електронској седници одржаној 30. 01. 2014. Године, донео је

О Д Л У К У
О ОРГАНИЗАТОРУ ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ
У КРОСУ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ у 2014.
На основу расписаног конкурса за организаторе такмичења од
03. 01. 2014. године и предлога Комесара за такмичења АСС, Управни
одбор АСС додељује организацију Појединачног првенства Србије у
кросу за све категорије, Атлетском клубу „СУРЧИН“ из Сурчина,
Аеродромски пут 37.
Такмичење ће бити одржано 01. марта 2014. године.
Обавезује се генерални секретар АСС, да са организатором
такмичења склопи Уговор о организацији такмичења.

Веселин ЈЕВРОСИМОВИЋ
председник УО АСС

UPRAVNOM ODBORU
ATLETSKOG SAVEZA SRBIJE
Slobodanu BRANKOVIĆU, gen.sekretaru ASS

Predmet: Predlog o organizatorima prvenstava Srbije u 2014. godini po Konkursu od 03.01.2014.

Na osnovu člana 1.9. Propozicija takmičenja i raspisanog konkursa za organizatore prvenstva
Srbije od 03.01.2014.godine predlažem Upravnom odboru Atletskog saveza Srbije da donese odluke o
organizatorima sledećih takmičenja:

1.) Pojedinačno prvenstvo Srbije u krosu za sve kategorije da se poveri
Atletskom klubu SURČIN, Surčin Aerodromski put 37.
Takmičenje je kalendarom predviñeno za 01.03.2014. godine
Obrazloženje:
Na raspisani konkurs za organizatora Pojedinačnog prvenstva Srbije u krosu za sve kategorije
prijavila se se dva atletska kluba:
• Atletski klub SURČIN iz Surčina i
• Atletski klub DUBOČICA iz Leskovca
Oba kandidata su prihvatila sve uslove iz konkursa i obavezu da će snositi troškove:
a. za tehničku organizaciju takmičenja u skladu sa odredbama Propozicija takmičenja i
zahtevima tehničkog delegata ASS;
b. za potreban broj ispitanih atletskih sudija;
c. za tehničkog i sudijskog delegata;
Oba kandidata u svojoj kandidaturi navode obeležavenje godišnjiece postojanja kluba (SUR – 20
godina, DUL – 60 godina) kao razlog dobijanja organizacije. Oba kluba imaju dovoljno iskustva u
organizaciji sličnih manifestacija. Oba kluba imaju mogućnosti da postave dobru, bezbednu i vidljivu trasu
staze.
Uz apsolutno iste ponuñene uslove, uz uverenje da i jedan i drugi kandidat mogu sa uspehom
organizaovati takmičenje, blagu prednost dajem atletskom klubu SURČIN, uz konstataciju da su poslednja
3 pojedinačna prvenstva Srbije za sve kategorije održana u Centralnoj Srbiji odnosno Novom Pazaru, Nišu
i Kraljevu. Predlažem da se AK Dubočici iz Leskovca punudi organizacija Ekipnog prvenstva Srbije u krosu
koje je kalendarom predviñeno za 25.10.2014. godine
2.) Za takmičenja

a. Prvenstva Srbije u hodanju na putu za sve kategorije
Takmičenje je kalendarom predviñeno za 08.03.2014. godine

b. Prvenstvo Srbije u planinskom trčanju za sve kategorije
Takmičenje je kalendarom predviñeno za 12.04.2014.
zbog nepotpune dokumantacije predlažem da se rok produži do 10.02.2014. godine i klubovi obaveste o
tome.
Beograd, 28.01.2014.

Београд, 30. 01. 2014.
Број: 65-4/02

На основу члана 13. Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор АСС на
седници одржаној дана 30. 01. 2014. донео је
ОДЛУКУ
о пријему у чланство АСС
1. Прима се у чланство АСС Aтлетски клуб
• АК " СЈЕНИЦА“ из Сјенице
2. Клуб је стекао право наступа у такмичарској 2014. години.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Именовани клуби је у складу са одредбама Статута АСС, доставио сву потребну
документацију и извршио уплату таксе за учлањење, те су тиме стекли услове за
пријем у чланство АСС.
Одлуку доставити:
•
Клубу
•
Комесару за такмичење АСС
•
Архиви АСС

Председник УО АСС
Веселин Јевросимовић

