РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА И САТНИЦА ПО СПОРТСКИМ ГРАНАМА

АТЛЕТИКА

Такмичење се одржава на атлетским борилиштима Градског стадиона Спортског
центра Прибој

Среда, 04. јул

РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА И САТНИЦА

У оквиру Програма свечаног отварања 55. МОСИ ''Прибој 2018'' предвиђено је одржавање
такмичења у тркачким дисциплинама 800 метара – жене и 1500 метара – мушкарци.

19.00 800 метара (Ж) финале
19.05 1500 metarа (М) финале
19.10 Проглашење победника у обе атлетске дисциплине и додела медаља
Четвртак, 05. jул
16.30

диск (М) и (Ж) финале

17.15

копље (М) финале

18.00 100 метара (Ж) квалификације

вис (М) финале

даљ (Ж) финале

кугла (Ж) финале

троскок (М) финале

18.20 100 метара (М) квалификације
18.40 800 метара (М) финале
19.00 100 метара (М) финале
19.10 100 метара (Ж) финале
19.20 1500 метара (Ж) финале
19.40 400 метара (Ж) финале
19.50 400 метара (М) финал

Петак, 06. јул
18.00

200 метара (Ж) квалификације

18.20

200 метара (М) квалификације

18.30

копље (Ж) финале

даљ (М) финале

вис (Ж) финале

18.40 3000 метара (М) финале
19.00 3000 метара (Ж) финале
19.20

200 метара (Ж) финале

19.30

200 метара (М) финале

19.50

4 х 100 метара (Ж) финале

20.00

4 х 100 метара (М) финале

кугла (М) финале

троскок (Ж) финале

Свечано проглашење победника и додела медаља обавиће се на Градском
стадиону по завршетку финалног дела сваке од атлетских дисциплина.

Важно обавештење :
Атлетска такмичења ће се одржати на тартан подлози.
Појединачне пријаве за све атлетске дисциплине руководиоци атлетских екипа су
дужни да доставе најкасније до понедељка, 02. Јула 2018. године до 12.00 сати на мејл,
sportskisavez@priboj.rs ради израде стартних листа. Пријава мора садржати : назив
Општине за коју такмичар наступа, име и презиме, дисциплину у којој такмичар наступа и
најбољи остварени резултат у 2018. години. Све пријаве које буду неблаговремено
достављене сматраће се неважећим.
Технички састанак руководства такмичења са руководиоцима општинских екипа
одржаће се у среду, 04. Јула 2018. године на Стадиону, након одржаних трка у оквиру
свечаног отварања Игара.
Контакт особа за пријаве је руководилац такмичења у атлетици :
Мановић Бобан, тел.бр. 00381 64 856 41 03.

