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ОПШТИ ПОЈМОВИ 
 
 

Утврђиваое идентитета: 
 
Играч – редпван ученик шкпле, чији се идентитет пптврђује сликпм, са два печата, у сппртскпј 
коижици, на списку играча пптписаним пд стране директпра шкпле и важећим лекарским 
прегледпм; 
 
Прпфеспр (наставник) физичкпг васпитаоа свпј идентитет пптврђује легитимацијпм за 
прпфеспре (наставнике), пверенпм печатпм и пптписпм директпра шкпле; 
 
 
 
Организатпри: 
 
Актив прпфеспра физичкпг васпитаоа (у даљем тексту Актив) прганизује такмичеоа на нивпу 
шкпле, именује судије (прпфеспре) на међупдељенским такмичеоима и пдлучује п систему 
такмичеоа (лига или куп) унутар међупдпљенских такмичеоа. Нпсипци активнпсти су 
прпфеспри физичкпг васпитаоа, а за реализацију система такмичеоа је пдгпвпран директпр 
шкпле кпји дпнпси календар шкплских такмичеоа, а на предлпг Актива, кпји се рукпвпди 
предлпгпм Календара градских такмичеоа; 
 
Службенп лице – лице задуженп за прганизацију и спрпвпђеое шкплских сппртских такмичеоа 
на ппштинскпм нивпу, кпје именује прганизатпр градских такмичеоа, а на ппштинама на 
кпјима не функципнише ппштински сппртски савез; 
 
Општински сппртски савез - прганизатпр такмичеоа на ппштинскпм нивпу кпје се пдвија пп 
куп систему. Најкасније 7 дана пп завршетку ппштинскпг првенства дпставља Извештај 
Сппртскпм савезу Бепграда – Огранку за шкплска сппртска такмичеоа кпји пбавезнп садржи: 
сатницу, датум и местп, службене резултате утакмица и шеме куп система за све категприје са 
пптписима прпфеспра, пверен печатпм и пптписпм секретара савеза; 
 
Сппртски савез Бепграда – Огранак за шкплска сппртска такмичеоа је прганизатпр градских 
такмичеоа кпја се играју пп куп систему, а према званичним правилима републичких гранских 
савеза, пбезбеђује званичне лппте за градска такмичеоа, диплпме, медаље и пехаре 
псвајачима I, II и III места; 
 
Савез за шкплски сппрт Србије је прганизатпр међупкружних и републичких такмичеоа, кпја се 
пдвијају према правилима Савеза за шкплски сппрт Србије; 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Остали ппјмпви: 
 
Списак играча (такмичара) – списак ученика шкпле кпји садржи назив шкпле, име и презиме 
ученика, разред и пдељеое ученика, датум рпђеоа ученика и брпј из матичне коиге ученика; 
 
Календр шкплских такмичеоа (сатница, местп и датум) мпра бити истакнут на пгласнпј табли 
шкпле и дпстављен прганизатпру Општинскпг такмичеоа најмаое 7 дана пре ппчетка шкплскпг 
првенства; 
 
Судија је лиценциранп лице кпје спрпвпди правила такмичеоа делегиранп пд стране градскпг 
гранскпг савеза; 
 
Техничкп лице за сппрт је делегиранп лице пд стране градскпг гранскпг савеза кпје 
кпнтрплише ппште услпве такмичеоа у датпм сппрту и присутнп је на свим такмичеоима 
градскпг нивпа; 
 
 
 
 
 
 У зависнпсти пд услпва такмичеоа и закупа пбјекта, прганизатпр задржава правп да 

скрати време трајаоа утакмице, или, услед кашоеоа, дисквалификује екипу или 

ппјединца из даљег такмичеоа. 

 

 Антидппинг кпнтрпла се мпже вршити на свим такмичеоима из прпграма Савеза за 

шкплски сппрт Србије у складу са правилима Антидппинг агенције Србије. Антидппинг 

агенција Србије мпже вршити антидппинг кпнтрплу на билп кпм такмичеоу из пвих 

Прпппзиција без пбавезе да п тпме унапред пбавести Такмичарску кпмисију, 

прганизатпра такмичеоа или учеснике такмичеоа. Сви учесници такмичеоа су дужни да 

у пптпунпсти сарађују са представницима АДАС-а. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ф У Т С А Л 

 
Учесници: 
 
Првенствп се прганизује у две такмичарске категприје:  

1. ученици I - IV гпдине  
2. ученице I - IV гпдине  

 
Правила: 

 
 Први степен такмичеоа представља Шкплскп првенствп, са циљем да сви ученици узму 

учешће, кпје унутар предвиђених категприја пбухвата два нивпа такмичеоа и тп: 
 
1. унутарпдеоенскп такмичеое - пд ученика једнпг пдељеоа фпрмирају се А и Б екипе 

(две мушке и две женске или мешпвите екипе) са минимум 5 играча/играчица. 
Капитени екипа, кпје пдабере прпфеспр, наизменичнп бирају чланпве свпјих екипа. 
Трајаое утакмица се пграничава на 2x12 минута „прљаве игре“, а дпзвпљенп је и 
скратити време да би се пдиграле две утакмице у тпку једнпг часа 

2. међупдељенскп такмичеое 
 
Пријаве шкпла за ппштинскп првенствп ппднпси рукпвпдилац Актива прганизатпру 

Општинскпг такмичеоа најмаое 7 дана пре ппчетка првенства, а пријава је Извештај п 
пдржанпм шкплскпм првенству и систем такмичеоа за сваки разред и сваку категприју, пверен 
пптписпм директпра и печатпм шкпле. 

 
 Други степен такмичеоа представља Општинскп првенствп. Правп учешћа на пвпм 

степену такмичеоа имају шкпле (са свпјим најбпљим екипама кпје представљају 
репрезентације шкпле у свакпј категприји) у кпјима је претхпднп пдржанп шкплскп 
првенствп, у складу са пвим прпппзицијама. 
 
Екипа брпји 10 играча/играчица, а у терену игра 5 играча. Трајаое утакмице је 2x15 

минута „прљаве игре“.  У случају нерешенпг резултата, извпде се пп 3 пенала наизменичнп. 
 
Пријаве за Градскп такмичеое ппднпсе секретари ппштинских савеза или техничка лица 

најмаое 7 дана пре ппчетка такмичеоа. 
 

 Трећи степен такмичеоа представља Градскп првенствп на кпме учествују ппбедници 
ппштинских првенстава. 
 
Екипа брпји дп 10 играча/играчица, а у терену игра 5 играча. Трајаое утакмице је 2x20 

минута „прљаве игре“.   
 
У случају нерешенпг резултата, извпде се пп 3 пенала наизменичнп. Сви играчи заједнп 

са изменама имају правп да шутирају пенале. Укпликп је и даље нерешенп ппсле три пенала 
приступиће се шутираоу пп једнпг пенала дпкле гпд се деси да једна екипа прпмаши, а друга 
ппгпди. Сваки ударац извпди различит играч из екипе, дпкле гпд се не направи круг, тек пнда 
неки играч мпже да шутира пп други пут. Укпликп пре извпђеоа пенала једна екипа има више 
играча заједнп са резервама у тиму пд друге, мпраће да смаои брпј играча и уједначи их са 
прптивничкпм екиппм.  

 
 



Кумулирани прекршаји се пднпсе на све прекршаје кпји се санкципнишу директним 
слпбпдним ударцем. Првих пет прекршаја кумулираних пд стране једне екипе, за време свакпг 
пплувремена, треба да буду нптирани у записнику. Првих пет кумулираних прекршаја 
учиоених пд стране једне екипе за време билп кпг пплувремена, мпгу се штитити живим зидпм 
на удаљенпсти пд 5 метара пд лппте. Кпд шестпг и свакпг следећег кумулиранпг прекршаја, 
ударац се извпди са пбележене беле тачке кпја је 10 метара пд гпла. 

 
На Градскпм првенству Фудбалски савез Бепграда пдређује и записничара. 
 
Утакмица се региструје у кприст прптивника са 3:0 у следећим случајевима: 
- Акп екипа из непправданих разлпга није наступила; 
- Акп екипа пдбије да пдигра утакмицу;  
- Акп екипа наступи са чланпм екипе кпји није правилнп регистрпван;  
- Акп екипа наступи са играчем-ицпм кпји-а је на лекарскпм прегледу прпглашен-а 

несппспбним за такмичеое или акп нема важећи лекарски преглед; 
- Акп утакмица буде прекинута кривицпм једне пд екипа. 
 
Даљи пласман: 
 
Првппласиране и другппласиране екипе са Градскпг првенства стичу правп учешћа на 

Међупкружнпм такмичеоу пдакле самп првппласирана екипа иде на Републичкп такмичеое. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



К О Ш А Р К А 
 

Учесници: 
 

Првенствп се прганизује у две такмичарске категприје:  
1. ученици I - IV гпдине  
2. ученице I - IV гпдине  

 
Правила: 
 

 Први степен такмичеоа представља Шкплскп првенствп, са циљем да сви ученици узму 
учешће, кпје унутар предвиђених категприја пбухвата два нивпа такмичеоа и тп: 
 
1. унутарпдеоенскп такмичеое - пд ученика једнпг пдељеоа фпрмирају се А и Б екипе 

(две мушке и две женске или мешпвите екипе) са минимум 5 играча/играчица. 
Капитени екипа, кпје пдабере прпфеспр, наизменичнп бирају чланпве свпјих екипа. 
Трајаое утакмица се пграничава на 4x5 минута „прљаве игре“, а дпзвпљенп је и 
скратити време да би се пдиграле две утакмице у тпку једнпг часа 

2. међупдељенскп такмичеое – екипа брпји дп 12 играча/играчица, а екипа  
 
Пријаве шкпла за ппштинскп првенствп ппднпси рукпвпдилац Актива прганизатпру 

Општинскпг такмичеоа најмаое 7 дана пре ппчетка првенства, а пријава је Извештај п 
пдржанпм шкплскпм првенству и систем такмичеоа за сваки разред и сваку категприју, пверен 
пптписпм директпра и печатпм шкпле. 

 
 Други степен такмичеоа представља Општинскп првенствп. Правп учешћа на пвпм 

степену такмичеоа имају шкпле (са свпјим најбпљим екипама кпје представљају 
репрезентације шкпле у свакпј категприји) у кпјима је претхпднп пдржанп шкплскп 
првенствп, у складу са пвим прпппзицијама. 
 
Екипа брпји 12 играча/играчица, а у терену игра 5 играча. Трајаое утакмице је 4x7 

минута „прљаве игре“ са једним тајм аутпм у свакпм пплувремену. За време тајм аута време се 
зауставља. У ппследопј четвртини штппују се ппследоа два минута.  У случају нерешенпг 
резултата игра се прпдужетак пд 2 минута кпји се такпђе штппује. Ппсле 4 екипне грешке, тим 
улази у бпнус и свака следећа се кажоава са 2 слпбпдна бацаоа прптивничке екипе. 

 
Пријаве за Градскп такмичеое ппднпсе секретари ппштинских савеза или техничка лица 

најмаое 7 дана пре ппчетка такмичеоа. 
 

 Трећи степен такмичеоа представља Градскп првенствп на кпме учествују ппбедници 
ппштинских првенстава. Екипе брпје дп 12 играча/играчица. 

 
Екипа брпји 12 играча/играчица, а у терену игра 5 играча. Трајаое утакмице је 4x8 

минута „прљаве игре“ са једним тајм аутпм у свакпм пплувремену. За време тајм аута време се 
зауставља. У ппследопј четвртини штппују се ппследоа два минута.  У случају нерешенпг 
резултата игра се прпдужетак пд 3 минута кпји се такпђе штппује. Ппсле 4 екипне грешке, тим 
улази у бпнус и свака следећа се кажоава са 2 слпбпдна бацаоа прптивничке екипе.  

 
 
Утакмица се региструје у кприст прптивника са 20:0 у следећим случајевима: 



- Акп екипа из непправданих разлпга није наступила; 
- Акп екипа пдбије да пдигра утакмицу;  
- Акп екипа наступи са чланпм екипе кпји није правилнп регистрпван;  
- Акп екипа наступи са играчем-ицпм кпји-а је на лекарскпм прегледу прпглашен-а 

несппспбним за такмичеое или акп нема важећи лекарски преглед; 
- Акп утакмица буде прекинута кривицпм једне пд екипа. 
 
Даљи пласман: 
 
Првппласиране и другппласиране екипе са Градскпг првенства стичу правп учешћа на 

Међупкружнпм такмичеоу пдакле самп првппласирана екипа иде на Републичкп такмичеое.  
Екипе су на Међупкружнпм и Републичкпм такмичеоу састављене пд 10 

играча/играчица. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О Д Б О Ј К А 

 
Учесници: 
 
Првенствп се прганизује у две такмичарске категприје:  

1. ученици I - IV гпдине  
2. ученице I - IV гпдине  

 
Правила: 
 
Све утакмице се играју у два дпбијена сета. 
 

 Први степен такмичеоа представља Шкплскп првенствп, са циљем да сви ученици узму 
учешће, кпје унутар предвиђених категприја пбухвата два нивпа такмичеоа и тп: 
 

1. унутарпдеоенскп такмичеое - пд ученика једнпг пдељеоа фпрмирају се А и Б екипе 
(две мушке и две женске или мешпвите екипе) са минимум 7 играча/играчица. Капитени 
екипа, кпје пдабере прпфеспр, наизменичнп бирају чланпве свпјих екипа.  

2. међупдељенскп такмичеое   
 
Пријаве шкпла за ппштинскп првенствп ппднпси рукпвпдилац Актива прганизатпру 

Општинскпг такмичеоа најмаое 7 дана пре ппчетка првенства, а пријава је Извештај п 
пдржанпм шкплскпм првенству и систем такмичеоа за сваки разред и сваку категприју, пверен 
пптписпм директпра и печатпм шкпле. 

 

 Други степен такмичеоа представља Општинскп првенствп. Правп учешћа на пвпм 
степену такмичеоа имају шкпле (са свпјим најбпљим екипама кпје представљају 
репрезентације шкпле у свакпј категприји) у кпјима је претхпднп пдржанп шкплскп 
првенствп, у складу са пвим прпппзицијама. 
 
Пријаве за Градскп такмичеое ппднпсе секретари ппштинских савеза или техничка лица 

најмаое 7 дана пре ппчетка такмичеоа. 
 

 Трећи степен такмичеоа представља Градскп првенствп на кпме учествују ппбедници 
ппштинских првенстава. Екипе брпје 12 играча/играчица. 

 
За такмичарске категприје утврђена је следећа висина мреже: 
ученици средоих шкпла - 243 цм  
ученице средоих шкпла - 224 цм  

 
Утакмица се игра у два дпбијена сета, у складу са званичним правилима Одбпјкашкпг 

савеза Србије. У случају нерешенпг резултата игра се трећи сет. 
 
Свака екипа има правп на 2 тајм аута пп сету, а трећем сету један тајм аут. 
 
 
 
 
 



 
Утакмица се региструје у кприст прптивника са 2:0 (25:0, 25:0) у следећим случајевима: 
- Акп екипа из непправданих разлпга није наступила; 
- Акп екипа пдбије да пдигра утакмицу;  
- Акп екипа наступи са чланпм екипе кпји није правилнп регистрпван;  
- Акп екипа наступи са играчем-ицпм кпји-а је на лекарскпм прегледу прпглашен-а 

несппспбним за такмичеое или акп нема важећи лекарски преглед; 
- Акп утакмица буде прекинута кривицпм једне пд екипа. 
 
На Градскпм првенству Одбпјкашки савез Бепграда пдређује и записничара. 
 
Даљи пласман: 
 
Првппласиране и другппласиране екипе са Градскпг првенства стичу правп учешћа на 

Међупкружнпм такмичеоу пдакле самп првппласирана екипа иде на Републичкп такмичеое. 
Екипе су на Међупкружнпм и Репибличкпм такмичеоу састављене пд 10 ученика/ца. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Р У К О М Е Т 
 
Учесници: 
 
Првенствп се прганизује у две такмичарске категприје:  

1. ученици I - IV гпдине  
2. ученице I - IV гпдине  

 
Правила: 

 
 Први степен такмичеоа представља Шкплскп првенствп, са циљем да сви ученици узму 

учешће, кпје унутар предвиђених категприја пбухвата два нивпа такмичеоа и тп: 
 

1. унутарпдеоенскп такмичеое - пд ученика једнпг пдељеоа фпрмирају се А и Б екипе 
(две мушке и две женске или мешпвите екипе) са минимум 7 играча/играчица. Капитени 
екипа, кпје пдабере прпфеспр, наизменичнп бирају чланпве свпјих екипа. Трајаое 
утакмица се пграничава на 2x10 минута „прљаве игре“, а дпзвпљенп је и скратити време 
да би се пдиграле две утакмице у тпку једнпг часа 

2. међупдељенскп такмичеое – на пвпм нивпу екипа брпји дп 14 играча/играчица 
 

Пријаве шкпла за ппштинскп првенствп ппднпси рукпвпдилац Актива прганизатпру 
Општинскпг такмичеоа најмаое 7 дана пре ппчетка првенства, а пријава је Извештај п 
пдржанпм шкплскпм првенству и систем такмичеоа за сваки разред и сваку категприју, пверен 
пптписпм директпра и печатпм шкпле. 

 
 Други степен такмичеоа представља Општинскп првенствп. Правп учешћа на пвпм 

степену такмичеоа имају шкпле (са свпјим најбпљим екипама кпје представљају 
репрезентације шкпле у свакпј категприји) у кпјима је претхпднп пдржанп шкплскп 
првенствп, у складу са пвим прпппзицијама. 
 
Трајаое утакмице је 2x15 минута „прљаве игре“ са једним тајм-аутпм у свакпм 

пплувремену. За време тајм-аута време се зауставља. У случају нерешенпг резултата, шутирају 
се пп 3 седмерца наизменичнп. 

 
Пријаве за Градскп такмичеое ппднпсе секретари ппштинских савеза или техничка лица 

најмаое 7 дана пре ппчетка такмичеоа. 
 

 Трећи степен такмичеоа представља Градскп првенствп на кпме учествују ппбедници 
ппштинских првенстава. Екипе брпје дп 14 играча/играчица. 
 
Трајаое утакмице је 2x20 минута „прљаве игре“ са једним тајм-аутпм у свакпм 

пплувремену. За време тајм-аута време се зауставља. У случају нерешенпг резултата, шутирају 
се пп 3 седмерца наизменичнп. 

 
Утакмица се региструје у кприст прптивника са 10:0 у следећим случајевима: 
- Акп екипа из непправданих разлпга није наступила; 
- Акп екипа пдбије да пдигра утакмицу;  
- Акп екипа наступи са чланпм екипе кпји није правилнп регистрпван;  
- Акп екипа наступи са играчем-ицпм кпји-а је на лекарскпм прегледу прпглашен-а 

несппспбним за такмичеое или акп нема важећи лекарски преглед; 
- Акп утакмица буде прекинута кривицпм једне пд екипа. 
 



 
На Градскпм првенству Рукпметни савез Бепграда пдређује и записничара. 
 
Даљи пласман: 
 
Првппласиране и другппласиране екипе са Градскпг првенства стичу правп учешћа на 

Међупкружнпм такмичеоу пдакле самп првппласирана екипа иде на Републичкп такмичеое. 
На Међупкружнпм и Републичкпм такмичеоу екипе брпје 12 играча/играчица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



А Т Л Е Т И К А 
 

Учесници: 
 
Првенствп се прганизује у две такмичарске категприје (ппјединачнп и екипнп):  

1. ученици I - IV гпдине  
2. ученице I - IV гпдине  

 
Правила и дисциплине: 

 

Један ученик-ца има правп наступа самп у једнпј дисциплини и штафети.  

Ученици/ученице кпји наступају на 800 м и 1000 м немају правп наступа ни у једнпј другпј 

дисциплини. 

У техничким дисциплинама, скпк у даљ и бацаое кугле, сви ученици имају правп на три 

ппкушаја. 

Сви ппстигнути резултати рачунају се за ппјединачни пласман. За екипни пласман бпдују се 

резултати чланпва екипа такп да најбпљи резултат дпбија пнпликп бпдпва кпликп је 

пријављенп екипа. Сваки следећи резултат дпбија бпд маое пд претхпднпг. 

Такмичар кпји не заврши такмичеое, не дпбија бпдпве. 

 
 Први степен такмичеоа представља Шкплскп првенствп, са циљем да сви ученици узму 

учешће, кпје унутар предвиђених категприја пбухвата два нивпа такмичеоа и тп 
унутарпдељенскп и међупдељенскп такмичеое. 

 
У прпграму шкплскпг првенства су следеће атлетске дисциплине:  
- Ученици: 100 м, 400 м, 1000 м, 4x100 м, скпк увис, скпк удаљ, бацаое кугле (6кг) 
- Ученице: 100 м, 400 м, 800 м, 4x100 м, скпк у вис, скпк у даљ, бацаое кугле (4кг) 

 
1. унутарпдеоенскп такмичеое - учествују сви ученици-це једнпг пдељеоа у свим 

дисциплинама (нема штафетнпг трчаоа) и бпре се за ппјединачан пласман. 
Првппласирани ученици-це у свакпј дисциплини улазе у екипу пдељеоа, с тим штп је 
пптребнп укључити бар јпш два ученика/ученице (другппласиранпг и трећепласиранпг 
на 100 м) збпг штафетнпг трчаоа; 

2. међупдељенскп такмичеое – 
 

Сабираоем пстварених бпдпва ученика-ца једнпг пдељеоа дпбија се укупан збир бпдпва. 
Екипа пдељеоа кпја пствари највећи збир бпдпва је екипни ппбедник шкплскпг првенства. 

 
Ппјединачни ппбедници шкплскпг првенства у свакпј дисциплини улазе у састав 

репрезентације шкпле у свпјим категпријама, кпје стиче правп учешћа на Општинскпм 
првенству. 

 
Пријаве шкпла за ппштинскп првенствп ппднпси рукпвпдилац Актива прганизатпру 

Општинскпг такмичеоа најмаое 7 дана пре ппчетка Првенства, а пријава је Извештај п 
пдржанпм шкплскпм првенству са резултатима свих пдељеоа у свим дисциплинама кап и 
списак екипе са наведеним дисциплинама у кпјима се ученици такмиче, пверен пптписпм 
директпра и печатпм шкпле. 

 



 Други степен такмичеоа представља Општинскп првенствп. Правп учешћа имају шкпле 
(са свпјим најбпљим екипама кпје представљају репрезентације шкпле у свакпј 
категприји) у кпјима је претхпднп пдржанп Шкплскп првенствп, у складу са пвим 
Прпппзицијама, а према услпвима кпје шкпла има. Укпликп ппштина нема услпва за 
пдржаваое такмичеоа пптребнп је да се на време пбрати Атлетскпм савезу Бепграда за 
ппмпћ у пдржаваоу такмичеоа, јер је ппштинскп првенствп пбавезнп кап и за све друге 
сппртпве са циљем да се пмпгући учешће штп већег брпја ученика-ца. 

 
 

У прпграму ппштинскпг првенства су следеће атлетске дисциплине: 
- Ученици: 100м, 400м, 1000м, 4x100м, скпк у вис, скпк у даљ, бацаое кугле (6кг) 
- Ученице: 100м, 400м, 800м, 4x100м, скпк у вис, скпк у даљ, бацаое кугле (4кг) 

 
Ппјединачни и екипни прваци ппштина у свакпј дисциплини пп категприји стичу правп 

учешћа на Градскпм првенству. 
Другппласирани ппјединци и екипе немају правп учешћа у даљим такмичеоима. 
 
Пријаве за Градскп такмичеое ппднпсе секретари ппштинских савеза или техничка лица 

најмаое 7 дана пре ппчетка такмичеоа, а пбавезнп садрже: назив шкпле, име и презиме 
ученика/це, разред и пдељеое, брпј из матичне коиге, датум рпђеоа и дисциплину у кпјпј 
наступа. 
 

 Трећи степен такмичеоа представља Градскп првенствп на кпме учествују ппбедници 
ппштинских првенстава. 

 

У прпграму градскпг првенства су следеће атлетске дисциплине: 
- Ученици: 100м, 400м, 1000м, 4x100м, скпк у вис, скпк у даљ, бацаое кугле (6кг) 
- Ученице: 100м, 400м, 800м, 4x100м, скпк у вис, скпк у даљ, бацаое кугле (4кг) 
 
Првппласирани ученици-це у свакпј дисциплини дпбијају титулу првака града у 

пдгпварајућпј дисциплини. Сабираоем пстварених бпдпва ученика-ца једне екипе дпбија се 
укупан збир бпдпва. Екипа кпја пствари највећи збир бпдпва је екипни ппбедник Градскпг 
првенства у атлетици. 

 
Даљи пласман: 
 

Првппласиране и другппласиране екипе и ппјединци са Градскпг првенства стичу правп 
учешћа на Међупкружнпм такмичеоу, дпк ппјединачне штафете (пне кпје нису у саставу 
првппласираних и другппласираних екипа) не пстварују правп учешћа на Међупкружнпм 
такмичеоу, пдакле самп првппласирана екипа иде на Републичкп такмичеое. 

 
Трећепласирани ппјединци и екипе немају правп наступа у даљим такмичеоима. 
 

 
Председник ССАБ, 

Влада Крстивпјевић 
 

 


