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1. Место и датум такмичења 

Суботица, 14.11.2021. 

„Спортска хала“, Суботица 

Значајни датуми за такмичење 

Објава пропозиција такмичења  07 Новембар 2021. 

Потврда учешћа такмичара за Гала Куп  10 Новембар 2021. 

 

Мерење  

 Такмичење  

14. Новембар2021.  

9:00 -10:00h 

11:00h 

 

 

   1. Право наступа, на ЕКИПНОМ ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРКЕ имају  све екипе чији  су 

такмичарке  завршиле  on line антидопинг едукацију и које уз  финалну пријаву  доставе 

Сертификат о положеној основној антидопиг едукацији. 

 

У редовној конкуренцији једна екипа представља један клуб. 

Једну екипу чине четри такмичарке а најмање три.  

Пријава чланова екипе се врши током мерења такмичара.  

Моле се клубови да до 10.11.2021.год. потврде учешће својих екипа. 

 

      2. ГАЛА КУП 

 Ово такмичење је позивног карактера      

На предлог националног тренера Зорана Пантелића, позива се дванаест (12) најбољих такмичарки 

по синклеру оствареном на такмичењима  у овој години  и то: 

1. Радмила Загорац, 8 март,Ириг 

2. Александра Прокић, Наисус,Ниш 

3. Соња Бјелић, 8 март,Ириг 

4. Ана Илић, Ниш,Ниш 

5. Тамара Аруновић, Партизан,Београд 

6. Верица Томић, Раднички,Сомбор 
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7. Кира Кочиш, Спартак,Суботица 

8. Тина Алијевић, Спартак,Суботица 

9. Јудит Врабел, Партизан,Београд 

10. Анђела Китановић, Партизан,Београд 

11. Тина Пелајић, Раднички,Сомбор 

12. Ленка Бурсаћ, 8 март,Ириг 

Резерве: 

1. Ана Кулић, Легионари,Ниш 

2. Марија Ивковић, 8 март,Ириг 

3. Аница Јовановић, Бањица,Београд 

4. Александра Ивановић, Партизан,Београд 

5. Сања Мирковић, Легионари,Ниш 

6. Анђела Ердељ, Раднички,Сомбор 

Све учеснице морају имати важећи лекарски преглед ! 

Моле се позване такмичарке за Гала Куп да потврде своје учешће на такмичењу до 10.11.2021. 

Уколико такмичарка не потврди своје учешће на такмичењу ,биће позване такмичарке које су 

на списку као резерве уместо њих. 

Потврду  учешћа на такмичењу извршити на  : 

GeneralniSekretar.SSDT@Gmail.Com 

 

3. Награде 

За финале екипног првенства додељују се медаље свим члановима екипе као и пехари за  прво, 

друго и треће место. 

На Гала купу  се додељују златна, сребрна и бронзана медаља за три најбоље такмичарке у 

олимпијском биатлону као и пехар за најбољу такмичарку. 

 

4. Допинг контрола 

Допинг контрола на такмичењу се обавља у складу са правилима ССДТ, АДАС, IWF и WADA. 
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5. Опрема за такмичење 

Такмичарке морају поседовати такмичарску опрему за дизање тегова. 

За време представљања такмичара и доделе награда, или других церемонија, спортисти морају 

да буду обучени у своје званичне клупске униформе или тренерке са клупским обележјем (горњи 

и доњи делови одеће за тренирање или загревање, укључујући и спортску обућу).  

Сви чланови једне екипе морају да носе исте униформе или тренерке са клупским обележјем.  

 

6. Финансијски услови 

Технички организатор такмичења сноси трошкове техничке организације према Правилнику о 

организацији и спровођењу такмичења ССДТ.  

ССДТ сноси трошкове медаља / пехара и трошкове службених лица на такмичењу.  

Учесници такмичења сносе све своје трошкове. 

 

7. Осигурање 

Учесници наступају на сопствену одговорност и одговорност свог клуба. 

Организатор не сноси одговорност у случају повреде на такмичењу.  

Савез Србије за дизање тегова позива клубове да изврше осигурање својих такмичара.  

 

8. Акредитације 

Акредитација за такмичење се додељује на мерењу такмичара.  
У просторију за мерење такмичара, поред службених лица за такмичење, могу ући само прозвани 
такмичар и тренер.  
У простору за загревање и такмичење могу бити само акредитована лица:  

 спортисти 

 акредитивани тренери  

 службена лица за такмичење,  

 друга овлашћена лица од стране ССДТ 
 
9. Организатори такмичења 

Савез Србије за дизање тегова 

GeneralniSekretar.SSDT@Gmail.Com 

КДТ „Спартак“Суботица 
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