Назив манифестације: Трка 1.300 каплара
Организатор: Спортски Савез Аранђеловац
Датум одржавања: субота, 14. Септембар 2019. године
Трке: 10 км (4 круга) , 5 км (2 круга)
Стаза: Дужина круга 2,5 км . Стаза је званично сертификована, брза и равна 90% , обележен сваки
километар, 3 окрепне станице, стаза у потпуниости затворена за саобраћај.
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Трка ће се кретати улицама: Књаза Милоша (старт-циљ), десно у адвокатску улицу (улица Илије
Миловановића) , десно у улицу Краља Петра I , улаз у Парк Буковичке Бање (код експлоатације) ,
Алејом борова , десно Алејом Живана Сарамандића , десно поред фонтане , стазом ка Сфинги ,леви
круг око Сфинге , излазак лево у улицу Војводе Путника , десно повратак у главну улицу Књаза
Милоша (старт и циљ).
КАТЕГОРИЈЕ:
1. Трка 1.300 каплара: жене и мушкарци.
2. Трка здравља: жене и мушкарци.
3. Трка припадника Војске Србије и припадника МУП-а Републике Србије:
ПРИЈАВА ПРЕКО САЈТА ТРКЕ: Пријаве за Трку 1.300 каплара , Трку здравља и Трку припадника
Војске Србије и припадника МУП-а Србије преко сајта: www.sportsavezar.com .
ПРИЈАВА ЗА Трке школске деце: Аранђеловачки школарци у матичним школама код разредног
или одељенског старешине , остали путем списка кпоји достављају канцеларији Спортског Савеза
Аранђеловац путем мејла најкасније до петка 13.09.2019.године до 11:00 сати. Распоред и сатница
трка биће објављени су на сајту Спортског Савеза Аранђеловац.
ПАРТНЕРИ: Општина Аранђеловац , Атлетски савез Србије, Соко Србије, ЈКП Зеленило , ТО
Аранђеловац , МУП РС Полицијска станица у Аранђеловцу , ЈКП Букуља , Црвени крст Аранђеловац ,
Удружење педагога физичке културе ...
Одговорно лице: Директор трке: Зоран Радовановић , 064 168 66 87 , 034 720 288,
Секратар трке: Бојан Никитовић , 064 866 92 60 , 064 12 00 424,
Комесар за безбедност: 065 86 58 747,
Главни дежурни: Зоран Милосављевић 063 80 83 941,
Е-маил адресе: sportar@mts.rs , nikitovic003@gmail.com
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: sportar@mts.rs
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: + 381 (34) 720 288 , +381 64 866 92 60 , + 381 64 168 66 87 или +381 64 866 92
ФЕЈСБУК СТРАНИЦА ТРКЕ: https://www.facebook.com/Sportski-Savez-Aranđelovac
СТАРТ И ЦИЉ ТРКЕ: Центар града- Аранђеловац, РепубликаСрбија
ПРИЈАВНИ ЦЕНТАР: Спортски Савез Аранђеловац, СРЦ Шумадија , а на дан трке Градски трг –
место одржавања трке.
ПРЕУЗИМАЊЕ БРОЈЕВА: У пријавном центру на дан трке (14.09.2019.год од 08:00 до 10:00 часова).
ВРЕМЕ СТАРТА – ПРОГРАМ : 14.09.2019. године у:
08:00 – Долазак и пријава такмичара , (центар града – пријавни центар код Дворане Парк и Пореске
управе)
09:20 – Трка Меморијал Лазара Ћировића - Старт атлетска трке школске деце: основци и
средњошколци ,
10:00 – СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ , (плато испред робне куће) ,
10:15 – Старт Трке ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ , МУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
11:00 – Старт Трке здравља – AQUA VIVA ,
12:00 – Старт Трке 1.300 каплара ,
13:45 – Проглашење победника уручење признања,културно уметнички програм (Отворена сцена у
Парку Буковичке Бање)
14:00 – Ручак (галерија изнад Отворене сцене у парку Буковичке Бање)
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Пропратни програм: Промоција књиге – монографије аранђеловачког спорта “Спортски
Аранђеловац”
Изложба Снежане Поповић „Аранђеловачко Соколско друштво“
СТАРТНИ И ЦИЉНИ ПАКЕТ:
1. Трка 1.300 каплара: учесничка мајица , учесничка медаља или беџ, ручак и пиће.
2. Трка здравља: учесничка мајица, финишерска медаља или беџ ,ручак и пиће.
3. Трка припадника Војске Србије и припадника МУП-а Србије: учесничка мајица,
финишерска медаља или беџ ,ручак и пиће.
НАГРАДЕ:
1.
Трка 1.300 каплара:
Прво место:
12.000,00 динара , златна медаља , пехар и диплома.
Друго место:
7.000,00 динара , сребрна медаља , пехар и диплома.
Треће место:
4.000,00 динара , бронзана медаља , пехар и диплома.
Напомена:
Сви такмичари који заврше трку 1300 каплара добијају уникатну учесничку
медаљу или беџ.
2.
Трка здравља – АQUА VIVA
Прво место:
8.000,00 динара , златна медаља , пехар и диплома.
Друго место:
4.000,00 динара , сребрна медаља , пехар и диплома.
Треће место:
2.000,00 динара , бронзана медаља , пехар и диплома.
Напомена:
Сви такмичари који заврше трку здравља – АQУА ВИВА , добијају уникатну
учесничку медаљу или беџ.
УПЛАТА СТАРТНИНЕ:
СТАРТНИНА ЗА ТРКУ 1300 КАПЛАРА:
СТАРТНИНА ЗА АКВА ВИВА ТРКУ ЗДРАВЉА:

1.000 динара, 9 еура, 65 куне, 18 км.
700 динара, 6 еура, 44 куне, 12 км.

УПЛАТА СТАРТНИНЕ ЗА ТАКМИЧАРЕ: ИСКЉУЧИВО НА РАЧУН Спортски савез Аранђеловац ,до
12.09.2019. године.
УПЛАТЕ СТАРТНИНА:
Прималац: Спортски савез Аранђеловац, Сврха уплате: Уплата стартнине за трку 1300 каплара , Број
рачуна: 150-4072-47 (динарски). Са обавезном назнаком имена такмичара.
Пријавом и појављивањем на старту, сви учесници прихватају правила и пропозиције такмичења,
која су у складу са правилима АСС.
Сви тркачи имају могућност да се пресвуку и своје ствари предају на чување волонтерима у
просторијама Дворане Парк (хол биоскопа) у центру града. Ствари ће бити стављене у кесу и
обележене стартним бројем помоћу којих ће се вршити преузимање истих након трке.
Долазак у стартну зону је најкасније 10 минута пре почетка трке.
Такмичари ће на стази и у циљној зони имати на располагању окрепу, медицинску помоћ и WC.
ВАЖНО: Такмичари трче на сопствену одговорност.
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Трка 1.300 каплара (10 км – 4 круга)
Ова трка је такмичарског карактера и рангирање такмичара ће се вршити на основу оствареног
времена мереног од стране судија на старту и финишу трке и распоређених на стази , а на основу
евиденције стартних бројева учесника.
Награде ће се додељивати за прва три места у апсолутној мушкој и женској категорији.
Пријава за трку обавља се путем апликације која се налази на сајту спортског савеза Аранђеловац на
адреси www.sportsavezar.com .
Право учешћа имају сви грађани, старији од 18 година.
Старт трке је у 12:00 часова центру града код градског трга – Гагићев венац (испред робне куће).
Стартнина за трку је 1.000,00 динара , уплата до 12.09.2019.године.
Стартни и циљни пакет: учесничка мајица , учесничка медаља или беџ, ручак и пиће.
Награде: Прво место:12.000,00 динара , златна медаља , пехар и диплома.Друго место: 7.000,00
динара , сребрна медаља , пехар и диплома.Треће место: 4.000,00 динара , бронзана медаља ,
пехар и диплома
Сви такмичари који заврше трку 1300 каплара добијају уникатну учесничку медаљу или беџ.
Трка здравља АQUА VIVA (5 км – 2 круга)
Трка је такође такмичарског карактера и сви такмичари ће имати стартне бројеве.
Право учешћа на овој трци имају сви грађани старији од 10 година. Деца старости од 10 до 18 година
морају имати сагласност родитеља.
Старт трке је у 11:00 часова у центру града код градског трга – Гагићев венац (испред робне куће).
Награде ће се додељивати за прва три места у апсолутној мушкој и женској категорији.
Пријава за трку обавља се путем апликације која се налази на сајту спортског савеза Аранђеловац на
адреси www.спортсавезар.цом
Право учешћа имају сви грађани, а деца старости од 14 до 18 година морају имати сагласност
родитеља.
Стартнина за трку је 700,00 динара , уплата до 12.09.2019.године.
Стартни и циљни пакет: учесничка мајица , учесничка медаља или беџ, ручак и пиће.
Награде: Прво место:8.000,00 динара , златна медаља , пехар и диплома.Друго место: 4.000,00
динара , сребрна медаља , пехар и диплома.Треће место: 2.000,00 динара , бронзана медаља ,
пехар и диплома.
Сви такмичари који заврше трку здравља АQУА ВИВА добијају уникатну учесничку медаљу или беџ.
Трка припадника Војске Србије и припадника МУП-а Републике Србије (5 км – 2 круга)
Трка је такође такмичарског карактера и сви такмичари ће имати стартне бројеве.
Учесници ове трке наступиће у униформама – мајицама са обележијима својих јединица.
Старт трке је у 10:15 часова у центру града код градског трга – Гагићев венац (испред робне куће).
Награде ће се додељивати за прва три места у апсолутној мушкој и женској категорији.
Пријава за трку обавља се путем апликације која се налази на сајту спортског савеза Аранђеловац на
адреси www.sportsavezar.com или путем списка који мејлом , sportar@mts.rs , канцеларији Спортског
Савеза достављају представници војске или МУП-а.
Право учешћа имају сви припадници Војске Србије и Министарства Унутрашњих Послова Републике
Србије.
Учесници ове трке не плаћају стартнину.
Стартни и циљни пакет: учесничка мајица , учесничка медаља или беџ, ручак и пиће.
Награде: Прво место:златна медаља , пехар и диплома. Друго место:сребрна медаља , пехар и
диплома. Треће место:бронзана медаља , пехар и диплома.
Сви такмичари који заврше трку добијају уникатну учесничку медаљу или беџ.
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Трке основаца и средњошколаца (према узрасту , 5 трка од 250 до 550 метара)
Ова трка је манифестационог караткера. Право учешћа имају најмлађи такмичари који се пријве за
учешће у својим школама или клубовима.
Аранђеловачки школарци приављују се у матичним школама код разредног или одељенског
старешине , остали путем списка кпоји достављају канцеларији Спортског Савеза Аранђеловац
путем мејла најкасније до петка 13.09.2019.године до 11:00 сати.
Старт ових трка је према распореду трка које је одредио организатор:
•
Трка I :
09:20 – Основне школе ;први и други разред,
250 метара , старт: код мале
капије улаза у вртић “Дуга”,
•
Трка II :
09:25 – Основне школе ;трећи и четврти разред ,280 метара , старт: код
“експлоатације”,
•
Трка III :
09:30 – Основне школе ;пети и шести разред , 350 метара , старт: код велике
капије улаза у вртић “Дуга”,
•
Трка IV :
09:40 – Основне школе ;седми и осми разред , 450 метара , старт: код
предузећа “АР план”,
•
Трка V :
09:50 – Средњошколци
550 метара , старт: код
предузећа “Фортуна долче”,
Награде: Прво место:златна медаља , диплома и мајица. Друго место:сребрна медаља , диплома и
мајица. Треће место:бронзана медаља ,диплома и мајица.
Сви такмичари који заврше трку добијају уникатну учесничку медаљу или беџ.
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