
          
Вршачки атлетски клуб 1926
Адреса: Жарка Зрењанина 44, 26300 Вршац
e-mail: jovanovic.drazen@mts.rs  
Моб. Тел.  +381 60 6631529
 Дана 11. 01. 2020. године          

    
Р а с п и с  ''В р ш а ч к о г  б е л о г  к р о с а  2020'

 „Вршачки атлетски клуб 1926“ у недељу 16. фебруара 2020. године, организује по
осми пут „Вршачки бели крос“. Крос ће се одржати у Градском парку у Вршцу.
САТНИЦА:

- 09, 00 часова пријава такмичара у Градском парку,
- 09, 45 часова свечано отварање ''Вршачког белог кроса 2018'',
- 10, 00 часова трка девојке средњошколског узраста 2004- 2001 (600 м)
- 10, 05 часова трка момци средњошколског узраста 2004- 2001 (800 м)
- 10, 10 часова трка девојчице 2006- 2005 годиште (500 м)
- 10, 15 часова трка дечаци 2006- 2005 годиште (500 м)
- 10, 20 часова трка девојчице 2008- 2007 годиште (400 м)
- 10, 25 часова трка дечаци 2008- 2007 годиште (400 м)
- 10, 30 часова трка девојчице 2010- 2009 годиште (300 м)
- 10, 35 часова трка дечаци 2010- 2009 годиште (300 м)
- 10, 40 часова трка девојчице 2012- 2011 годиште (200 м)
- 10, 45 часова трка дечаци 2012- 2011 годиште (200 м)
- 10, 50 часова трка девојчице предшколски узраст 2013 (дужина стазе 100 м)
- 10, 55 часова трка дечаци предшколски узраст 2013 (100 м)
- 11, 00 часова трка девојчице предшколски узраст 2014 и млађе (дужина стазе 50 м)
- 11, 05 часова трка дечаци предшколски узраст 2014 и млађе (50 м)
- 11, 10 часова трка сениорки (2000 и старији) (1500 м)
- 11, 15 часова трка сениора (2000 и старији) (3000 м)
- 11, 20 часова проглашење победника
- 11, 50 часова коктел за организаторе и волонтере на музичком павиљону у Градском парку.

      
              Заинтересовани такмичари могу се пријавити на e- mail jovanovic.drazen@mts.rs, или на 
телефон 060/ 66- 31- 529, најкасније до 14. 02. 2019. године у 20,00 часова. МОЛИМО 
ТАКМИЧАРЕ, А ПОСЕБНО РОДИТЕЉЕ ПРЕДШКОЛАЦА И НИЖИХ РАЗРЕДА 
ОСНОВНИХ ШКОЛА ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ РОКОВА ПРИЈАВЕ, ДА БИ ДЕЦИ НА ВРЕМЕ 
БИЛЕ ОБЕЗБЕЂЕНЕ ТАКМИЧАРСКЕ МЕДАЉЕ. Пријаве после крајњег рока НЕЋЕ БИТИ 
ПРИХВАЋЕНЕ и такмичари НЕЋЕ МОЋИ ДА УЧЕСТВУЈУ на тркама!!!!
               Окупљање, пријава и преузимање стартних бројева, у времену од 09, 00 до 09, 45 часова у 
Градском парку.
              Три првопласирана такмичара у свакој трци добијају медаље.
Такмичари у легитимацијама морају имати важећи лекарски преглед, а учесници који нису
чланови атлетских клубова, увидом у своје здравствено стање и физичку припремљеност, на
своју одговорност учествује у трци, што је дужан и да потпише на пријавном листу. Такмичари
млађи од 18 године морају имати писмену сагласност родитеља, професора физичког
васпитања или тренера. Такмичари трче на властиту одговорност.

Трку прати и обезбеђује медицинска екипа и Полиција. 

Распиc сачинио:  
Дражен Јовановић
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