26.04.2021.Нови Сад

АТЛЕТИКА
ОПШТИНСКО И ОКРУЖНО ПРВЕНСТВО ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Одржаће се у Новом Саду ПОНЕДЕЉАК 10.05.2021.године на атлетском стадиону
„Карађорђе“ (стадион ФК Војводина).
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ:

I-IV

од 10,00 часова

V-VI

од 10,00 часова

VII-VIII

од 12,00 часова

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: Почетак такмичења је у 14,00 часова
Основне школе МИНИ АТЛЕТИКА :
(1-4.) Основне школе
Ученице I - IV разред / 60m, скок удаљ из зоне, бацање вортекса;
Ученици I - IV разред / 60m, скок удаљ из зоне, бацање вортекса;
(5-6.)Основне школе
Ученице V i VI разред / 60m, 300m, 600m, скок увис, скок удаљ из зоне , бацање кугле-2kg;
Ученици V i VI разред / 60m, 300m, 600m, скок увис , скок удаљ из зоне , бацање кугле -3kg;
Школа може да пријави највише 2( два) такмичара-ки у узрасној категорији у свакој
дисциплини, а један такмичар-ка има право да наступи само у једној дисциплини.
Основне школе: (7-8. разреда) 100м, 300м, 800м(дечаци),600м(девојчице), скок увис, скок
удаљ бацање кугле 4 и 3 кг., штафета 4 пута 100 метара.
Средње школе: 100м, 400, 1000,(дечаци), 800м(девојке), штафета 4 пута 100м, скок увис, скок
удаљ, бацање кугле 6 и 4 кг
Један такмичар -ка има право наступа само у једној дисциплини и штафети.Такмичари-ке који
наступају на 600м,800ми 1000м не могу наступати ни у једној другој дисциплини.
Обавезна документација :
• спортске књижице за ученике, која мора да има печат школе преко слике , потпис
директора и
• лекарски преглед,не старији од 6 месеци
• Изјава родитеља/старатеља да ученик није био у свесном контакту са зараженом особом
COVID-19
Замолићу вас да дођете минимум пола сата раније како би на време почели такмичење.
НА ТАКМИЧЕЊУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ПРИСУСТВО ПУБЛИКЕ, ЗБОГ ТРЕНУТНЕ
ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ
МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ПЛАНИРАНО ЈЕ ДА СЕ ОДРЖИ У НОВОМ САДУ
13.05.2021.ГОДИНЕ ЗОНА А1 и ЗОНА А 2
С поштовањем,
Генерални секретар Савеза
Александра Марјанац

