
АТЛЕТИКА 

Члан 1. 
Првенство у атлетици ученика Републике Србије представља такмичење које 
организује Савез за школски спорт Србије у сарадњи са Атлетским савезом Србије. 
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза 
за школски спорт Србије. 
Првенство у атлетици спроводи се у оквиру Школских спортских такмичења. 

Члан 2. 
Такмичењa у атлетици организују се у следећим категоријама: 
1. Ученици и ученице I - IV разреда основних школа (појединачно), 
2. Ученици и ученице V - VI разреда основних школа (појединачно), 
3. Ученици и ученице VII – VIII разред основних школа; (појединачно и екипно) 
2. Ученици и ученице средњих школа (појединачно и екипно). 

Члан 3. 
Екипу чини максимално 10 такмичара, по један такмичар у свакој дисциплини, плус 
штафета. Постигнути резултати рачунају се за екипни и појединачни пласман. Чланови 
екипа морају имати адекватну спортску опрему, а није дозвољен наступ у дресовима 
клубова и репрезентација. 

Члан 4. 
Ученици и ученице од I - IV разреда се такмиче у следећим дисциплинама: 60м, скок 
удаљ из зоне, бацање вортекса. 
Ученици V и VI разреда се такмиче у следећим дисциплинама: 60м, 300м, 600м, скок 
увис, скок удаљ из зоне, бацање кугле (2кг) 
Ученице V и VI разреда у следећим дисциплинама: 60м, 300м, 600м, скок увис, скок 
удаљ из зоне, бацање кугле (3кг) 
Ученици VII – VIII разредa: 100м, 300м, 800м, 4 x 100м, скок увис, скок удаљ, бацање 
кугле (4кг). 
Ученице VII – VIII разредa: 100м, 300м, 600м, 4 x 100м, скок увис, скок удаљ, бацање 
кугле (3кг). 
Ученици средњих школа: 100м, 400м, 1000м, 4 x 100м, скок увис, скок удаљ, бацање 
кугле (6кг). 
Ученице средњих школа: 100м, 400м, 800м, 4 x 100м, скок увис, скок удаљ, бацање 
кугле (4кг). 

Члан 5. 
Првенство се спроводи у пет нивоа: школско (I ниво), општинско (II ниво), окружно 
(III ниво), међуокружно (IV ниво) и државно (V ниво). 

Члан 6. 
Један такмичар-ка има право наступа само у једној дисциплини и штафети. Школа 
може да пријави највише 3 (три) такмичара-ки у узрасној категорији у свакој 
дисциплини у такмичењу ученика и ученица од I до VI разреда, а један такмичар-ка 
има право да наступи само у једној дисциплини. Такмичари-ке који наступају на 600м, 
800м, 1000м не могу наступити ни у једној другој дисциплини. 
У техничким дисциплинама (скок удаљ, бацање кугле) сви такмичари-ке имају право 
на 4 (четири) покушаја, под условом да у прва три имају бар један исправан покушај. 
Пласман се одређује на основу најдужег скока или бацања који се мере у цм. Уколико 
постоје два такмичара/ке са истом дужином скока или хица, бољи пласман има онај 
чији је други најбољи скок или хитац дужи. 



У дисциплини скок увис такмичар-ка има право на једној висини највише 3 (три) 
покушаја. Почетну висину пријављују такмичари записничару,пре почетка такмичења. 
Летвица се подиже за 5цм у висину првих 10 подизања, а потом се летвица подиже по  
3цм. 
Пример: 
Ученице:90cm; 95cm; 100cm; 105cm; 110cm; 115cm; 120cm; 125cm; 130cm; 135cm; 140 
cm +3cm; 
Ученици: 100cm; 105cm; 110cm; 115cm; 120cm; 125cm; 130cm; 135cm; 140 cm; 145cm; 
150cm +3cm; 
Пласман се одрђује на основу најбољег скока, а у случају истог резултата гледа се број 
покушаја на претходној висини. Ако имају идентичан број покушаја на свим висинама 
које су скакали, такмичари „деле“ место. Висине за државни ниво одређује технички 
делегат такмичења. 

Члан 7. 
О начину и условима спровођења школских (I ниво) и опшринских (II ниво) 
првенстава одлучује организатор школских односно општинских првенстава, а може се 
организовати и као Отворено првенство у атлетици. 
Првопласирана екипа и појединац, уколико није члан екипе, на општинском првенству, 
стичу право учешћа на окружном (III ниво) првенству. Уколико је првопласирани 
појединац члан првопласиране екипе, организатор има право пријављивања 
другопласираног појединца у тој категорији. Првопласирана екипа и појединац, 
уколико није члан екипе, на окружном првенству, стичу право учешћа на међуокружном 
(IV ниво) првенству. Уколико је првопласирани појединац члан првопласиране екипе, 
организатор има право пријављивања другопласираног појединца у тој категорији. 
Првопласирана екипа и појединац, уколико није члан екипе, на међуокружном 
првенству, стичу право учешћа на државном (V ниво) првенству. Уколико је 
првопласирани појединац члан првопласиране екипе, организатор има право 
пријављивања другопласираног појединца у тој категорији. 

Члан 8. 
Бодовање екипа се врши на следећи начин: уколико има 10 пријављених екипа, 
првопласирани у дисциплини добија 10 бодова, другопласирани 9 бодова и тако до 
последњег који добија 1 бод. Ако се такмичар појави на старту своје дисциплине, али 
из било којег разлога не заврши такмичење, екипа добија 0 бодова, (диквалификација 
на старту трке, дисквалификација штафете, неисправни скокови или бацања). Уколико 
се представник екипе у једној дисциплини не појави на старту једне дисциплине, екипа 
губи право бодовања и рангирања (екипа се искључује из даљег такмичења). 
Победник је она екипа чији такмичари сакупе највећи број бодова. 
У случају једнаког броја бодова боља је екипа која има више првих, других, трећих,... 
места. У случају подударања пласмана, екипног првака одлучује боље пласирана 
штафета. 
Уколико је такмичар, на окружном првенству Града Београда и Јужнобачког округа, 
остварио право учешћа као појединац и члан екипе, у обавези је да такмичење настави 
у оном међуокругу где му је пласирана екипа. 
Организатор окружног такмичења има право да попуни листу појединачних 
представника, оним такмичарима који су следећи на листи у појединачној 
конкуренцији. 
 
 
 
 



Члан 9. 
Државно првенство се одвија у два дела, у једном дану. Преподневни старт за основне 
школе, а поподневни за средње школе. О сатници такмичења одлучује домаћин 
такмичења у договору са Савезом за школски спорт Србије. 

Члан 10. 
После сваке завршене дисциплине финалног дела такмичења врши се свечано 
проглашење победника у појединачној конкуренцији. 
На државном (V ниво) првенству три првопласирана такмичара-ки, из сваке категорије, 
добијају дипломе и медаље: првопласирани златну, другопласирани сребрну, 
трећепласирани бронзану. 
На државном (V ниво) првенству три првопласиране екипе, у свакој категорији, 
добијају дипломе, медаље и пехаре: првопласирана златну, другопласирана сребрну, 
трећепласирана бронзану. 
 


