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29. Кроса РТС за Гран при Радио Београда – Крос серија РТС-а 

 
 
1)Крос серија има четири такмичења: 
 
Рековац        05.октобар 
Сомбор         12.октобар 
Зајечар          19.октобар 
Шабац        26. октобар/ИСТОВРЕМЕНО И ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО (одржава се по пропозицијама 
АСС и према сатници АСС и града-организатора, Шабац) 
 
2)Крос серија РТС-а одржава се у 26 трка: предшколски узраст, ученици-це осмогодишњих школа и 
средњих школа, сениори и сениорке. 
3)У категоријима сениори и сениорке такмичари наступају са бројевима. У осталим тркама такмичари у 
Пријемном центру-сабиралишту добијају стартне цедуље које треба да испуне и дају судијама на циљу. 
Уколико такмичари не предају цедуље биће дисквалификовани односно остају без пласмана. 
4)Дужине стаза за ученике и ученице као је фиксна за сва три такмичења, док ће се дужина стаза за 
сенирке-ке мењати за сваки град домаћин Крос серије.  
5)У категорији сениора и сениорки врши се бодовање првих пет такмичари по систему: 

                 1 место- 6 бодова 
                         2 место- 4 бода 
                         3 место- 3 бода 
                         4 место- 2 бода 
                         5 место- 1 бод 
6)Пионири и омладинци освајају бодове у две најбоље трке и рангирају се у звање најбољи такмичар 
Кроса РТС-а. Ако судије траже, такмичар је дужан да поднесе доказ о годишту рођења (ђачка књижица 
или други валидни документ). Бодовање исто као код сениора-ки. 
7)Сениор и сениорка који победе на сва четири такмичења из Крос серије понеће прелазни трофеј - Гран 
При Радио Београда, а биће награђени и Златним знамењем Кроса РТС-а. 
8) ТАКМИЧАРИ ОДГОВАРАЈУ САМИ ЗА СВОЈ ЗДРАВСТВЕНИ СТАТУС. 

9) Такмичење се одржава по Правилима Атлетског савеза Србије, а Првенство Србије према 
Пропозицијама Атлетског савеза Србије. 
10)Техничког реализатора сваког такмичења именује Руководство Кроса РТС-а и Савеза атлетских 
талената Србије „Александар Петровић“ (који је уговором са РТС овлашћен да врши све правно-техничке 
послове везане за Крос РТС-а а тиме и за – Крос серију). САТС  води и бригу о организацији и реализацији 
самог такмичења, а у договору са локалним организатором. 
11) Генерални покровитељи Крос серије РТС-а су Министарство омладине и спорта и Министарство 
просвете , науке и технолошког развоја. 
12) Покровитеља сваког такмичења из Крос серије јесте град домаћин или од њега одређена инстутуција-
орган. 
13) Председник Организационог комитета појединачног такмичења – градоначелник града/општине-
домаћина или од њега именована особа.   
14)Извршни директор такмичења – представник града/општине, председник или ген. секеретар 
техничког реализатора такмичења из Крос серије. 
15)Најкасније дан пре сваког такмичења из Крос серије, одређују се људи који ће уручивати медаље. 
16)Локални организатор поставља старт/циљ и рекламне банере, дан уочи такмичења, а све под надзором 
генералног спонзора и руководства Кроса; 
17)Билтене (500 ком) штампа технички реализатор сваког такмичења. Он садржи сатницу, пропозиције и 
поздравне говоре. Билтен се дели на такмичењу; 
18)Технички-локални реализатор се стара да на полигону, на видном месту, буде постављен и пано са 
сатницом;  
19)Технички-локални реализатор се стара о комплетном полигону, са свим пратећим садржајима 
(трибине, мокри  чвор, цистерне са пићем, лекарска екипа, редарска служба, судије, протокол, рачунски 
центар, озвучење, почасно постоље, прес-центар, ВИП ложа са послужењем итд. 
20)Технички-локални реализатор мора да достави тачан број такмичара  екипи РТС-а најкасније у 14.50 
минута, због директног радио преноса који се завршава у 14.55; 
21) Одлуком Руководства Кроса РТС-а, организатор Крос серије РТС-а који окупи најмањи број такмичара 
следеће календарске године препушта своје место домаћина-организатора  најуспешнијем организатору 
Кроса РТС-а «Kроз Србију» или граду за који се одлучи Руководство Кроса РТС-а. 



22) ТАКМИЧЕЊА У РЕКОВЦУ, СОМБОРУ И ЗАЈЕЧАРУ СУ ОТВОРЕНОГ КАРАКТЕРА (МОГУ ДА 
УЧЕСТВУЈУ И ТАКМИЧАРИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА), А ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ НАЈКАСНИЈЕ 30 
МИНУТА ПРЕ СТАРТА. 

 
 
 НАГРАДЕ 
       *Најбољих десет такмичара у тркама ученика основних и средњих школа биће награђени дипломом 
РТС-а, а прва три и медаљама – златном, сребрном и брозаном (Награде за ПС у Кросу, Шабац 26.10, 

додељује АСС, а шампионима и новчану награду - дар Кроса РТС-а). 
       *По три такмичара из сваког града домаћина Крос серије и један тренер из сваког града домаћина 
Крос серије, стичу право на учешћу у Кампу РТС-а  „Александар Петровић“. 
       *Најбољи у тркама сениора и сениорки (Рековац, Сомбор, Зајечар) биће награђени – 10 
првопласираних дипломом, а три првопласирана и медаљама – златном, сребрном и бронзаном.  
      * Најуспешнији сениор/сениорка, тј. победници генералном поретку (Рековац, Сомбор, Зајечар) 
понеће и велики прелазни пехар дар Радио Београда, и Златно знамење Кроса РТС-а.  
      *Новчаним износом биће награђено пет првопласираних такмичара (сениора/сениорки) на сваком 
такмичењу из Крос серије (Рековац, Сомбор, Зајечар): I – 30.000; II – 17.000; III – 12.000; IV – 8.000; V – 5.000 
бруто динара. Новчане награде биће исплаћене директно по завршетку сваког такмичења или на лични 
рачун тркача/клуба – најкасније седам дана од  завршетка Крос серије РТС-а. 
 
       НАПОМЕНА: ДА ЛИ ЋЕ БИТИ БЕСПЛАТНОГ СМЕШТАЈА ЗА ГОСТЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВЦЕ? 
Одлуку о томе доноси локални организатор – домаћин такмичења! 
       Међутим, локални организатор може да резервише хотел за све учеснике такмичења, ако добије 
благовремени захтев.  Наручилац плаћа хотел (или другу врсту смештаја).                
       Контакт за све информације: mirko.vujaklija@gmail.com; тел. 065-2147663; 064-1147663 (Мирко 
Вујаклија, генерални секретар САТС-а) 
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